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يف الذكرى الثالثة لغزوة احلادي عشر من سبتمرب أطـل علينـا            
الشيخ أمين الظواهري حفظه اهللا يف خطاب جديـد لـه ليـذكر             

هللا وأن نصره قادم ، وليقول هلم إن هزمية أمريكـا           املؤمنني بوعد ا  
يف العراق وأفغانستان أصبحت بإذن اهللا مسألة وقـت ، وأـم            

إن استمروا نزفوا حىت املوت وإن انـسحبوا        " أصبحوا بني نارين    
  " . خسروا كل شي 

وعلى بداية احلملة   مرت ثالث سنوات على هذه الغزوة املباركة        

   ؟فماذا خسرت أمريكا وماذا رحبت لمني الصليبية على بالد املس

أمريكا وضعت إحـدى قـدميها يف       أن  بنظرة عابرة ترى كيف     
مستنقع أفغانستان واألخرى يف مستنقع العراق و أنه كلما مر يوم           

 ، وأما اقتصادها فمـازال نزيفـه مـستمراً           غرقاًفيهما  ازدادت  
أن ومازالت أنابيب النفط اليت كانت تطمع وعرب حروب خاطفة          

 عـرب أفغانـستان      االقتصاد األمريكي املنهار   تضخ الدم يف عروق   
  .والعراق مازالت متوقفة جراء عمليات ااهدين 

وأما ااهدون فقد مكنهم اهللا من امتـصاص الـضربات األوىل           
 للعدو ، والثبات يف أزمان احملن واالبتالء الذي هو سنة اهللا اليت ال            

هم ومنحهم  ئنهم من رقاب أعدا   حىت من اهللا عليهم ومك    ،  تتبدل  
  .  ا أكتافهم فريقاً يقتلون ويأسرون فريقً

  شعب اجلزيرة ومراحل
  التدجني

  البدرياإلله  عبد: بقلم 
  

 
  

  تسمية الكفر األصغر بالكفر
  العملي 

  

  فرحان الرويلي : الشيخ 
  

  
  

  النصر ليس بالغلبة
  العسكرية

  

  يوسف العييري: بقلم الشيخ 
  

 
  

  البيان الصائب يف شرح حديث
  الرباء بن عازب

  

  عبد اهللا المذحجي: بقلم 
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  :احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد
فهاهو العام األول من عمر هذه الة املباركة ميضي مبا فيه من جهاٍد يف سبيل اهللا ، وبياٍن للحق ودعوٍة إليه ، وفـضح                        

 انقضاء هذا العام من ميضي من اإلخوة ااهدين الـذين حنـسب أن اهللا               ألعداء اهللا وتوضيح حلقيقتهم ، وميضي قبل      
  .اختارهم للرفيق األعلى

وميضي هذا العام مبا فيه من جهاد ااهدين ، وقعود القاعدين ، وحتريض احملرضني ، وختذيل املخذّلني ، فكم فيه مـن                      
ميضي مبا فيه من الذين آووا ونصروا إخوام ااهدين ،          بائٍع نفسه هللا ، وآخر جبن ونكل عن هذه الصفقة الراحبة ، و            

  .فشاركوهم بإذن اهللا يف ثواب العمليات املباركة
وميضي هذا العام من اجلهاد العسكري املوفّق ، واجلهاد اإلعالمي املبارك ، يسري أحدمها حبذاء اآلخر ، ويساند أحدمها                   

  .ي لبالد املسلمنياآلخر ملواجهة الغزو الصلييب الفكري والعسكر
وإن كان من كلمة بعد مرور عاٍم على الة فإنها كلمة شكٍر لكل من شارك يف هذه الة ويف نشرها وإيـصاهلا إىل                       
الناس ، سواء بطباعتها وتوزيعها على من حوله ، أو بطبعها بكميات كبرية وتوزيعها يف املساجد واألماكن العامة ، أو                    

رنت يف ميادينها املختلفة ، أو برفعها على مواقع جديدة وتسهيل ترتيلها واحلـصول عليهـا ، أو   بنشرها يف شبكة اإلنت 
حبث الناس على قراءا وإرشادهم إليها واقتباس املقاالت منها والداللة عليها ، نسأل اهللا أن يكتب ثواب كل من قـام                  

  .د بالنفس واملال واللسانبشيء من هذه اجلهود ، وأن يوفقه للقيام مبا أوجب عليه من اجلها
ونسأل اهللا جلَّت قدرته أن يكتب ثواب كل من عمل على حترير هذه الة ودعمها باملقاالت النافعة املتنوعـة الـيت                     
شاهدمتوها على صفحات األعداد األربعة والعشرين السابقة ، أو على تصميم أغلفتها وجتهيز مواقعها وترتيلـها علـى           

لفنية واإلعالمية من ااهدين يف جزيرة العرب ، واملتعاونني معهم من املتخصـصني يف هـذه                الشبكة ، من الطواقم ا    
  .ااالت

–وإن كان من كلمٍة خاصٍة فإنها دعوة صادقة أليب هاجر تقبله اهللا يف الشهداء الذي وجه بإصدار هذه الة املباركة                     
حىت يوم استشهاده، وللشيخني ااهـدين أيب سـعٍد معجـب            وكتب افتتاحيتها    -جعل اهللا ذلك يف موازين حسناته     

الدوسري، وأيب سعٍد عيسى العوشن تقبلهما اهللا يف الشهداء، الذين بذال من أوقاما وجهودمها يف هذه الـة مـا ال                     
        ا للحقا للمنهاج وبيانلة توضيحبذٍل يف الكتابة يف ا الذي بذال دماءمهـا  يضيع عند اهللا ، وكان هلما لسانُ صدٍق ويد 

 ممـن يقولـون وال      -حنسبهما واهللا حسيبهما  –يف سبيله وأرخصا نفسيهما ليعذرا أمام اهللا يف الدعوة إليه ، ومل يكونا              
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يفعلون ، فنسأل اهللا هلم ولكل من شاركهم من كوادر اإلعالم اجلهادي يف جزيرة العـرب أن يبـارك يف أعمـاهلم                      
م ويتقبعظم ثوااه املسلموجهودهم ويالشهادة يف سبيل اهللا: ل شهداءهم وحيفظ باقيهم وخيتم للجميع بأعظم ما يتمن.  

وحنمد اهللا كثريا على ما يسر من إصدار هذه الة واستمرار أعداِدها ودعمها باملقاالت املتنوعة النافعة ، وعلى ما كتب         
 اجلزيرة ، وعند غريهم من إخواننا املـسلمني يف أقطـار            هلا من االنتشار والقبول يف صفوف إخواننا املسلمني من أهل         

متفرقة ، حىت وزعت الة يف أماكن كثرية يف أكثر من بلد حبمد اهللا ، ومل يبق من الناس من مل يسمع ا إال القليـل                          
  .النادر

ة قد أدى ما عليه ، وأبرأ فنحسب أنَّ من استشهد من ااهدين يف جزيرة العرب ومن اإلعالميني يف هذه احلركة املبارك       
ذمته أمام اهللا ، بعد أن كُشفت حقيقة االحتالل الصلييب لبالد احلرمني ، وعريت حقيقة العمالء الذين ما وجـدوا وال                     
جيشوا اجليوش وال مجعوا احلشود إالَّ حلماية الصليب وأهله واحملافظة على استقرار األمـريكيني وحريتـهم يف قتـال                   

  .من بالد خامت النبيني صلوات اهللا وسالمه عليهاملسلمني 
هذا وحنمد اهللا أوالً وآخرا على ما يسر لنا من خدمة دينه ذه الة وهذا اجلهاد املبارك، ونسأله جلَّت وقدرته أن جيعل        

الـيت تـسري يف الظلمـات       أعمالنا خالصةً لوجهه متقبلةً عنده، وأن جيعل دماءنا وأرواحنا وقودا ينار به الطريق ألمتنا               
                      رنا فيه من البالغ ومن اجلهاِد، وأن يعلي راية هذا الـدين ويعـزوتسيطر عليها الفنت والشبهات، وأن يغفر لنا ما قص
  .اإلسالم واملسلمني ، وأن يذلَّ الشرك واملشركني ويدمر أعداء الدين من املرتدين والصليبيني وسائر الكفرة وامللحدين
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  : احلمد هللا وحده ، نصر عبده ، وأعز جنده ، وهزم األحزاب وحده ، أما بعد 
 من مواليـد     ستيوارت دأدمون بالترصد للعلج الربيطاين     - رمحه اهللا    –فقد قامت سرية الشهيد ناصر بن راشد الراشد         

ماركوين ، إحدى الشركات الصليبية االستعمارية اليت تقدم خدماا          اتصاالت يف شركة     ندسمهم  ويعمل    1954عام  
    .للحرس الوطين

وعند الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم األربعاء غرة شعبان ، وبعد متابعة دقيقة رأى ااهدون مناسـبة                  
ل من اهللا متكن ااهدون من ذلك ليكون رسـالة          قتله عند أحد األسواق اليت كان يرتادها شرقي مدينة الرياض وبفض          

حية إىل الصليبيني وأذنام من الطواغيت بأن ااهدين ماضون على ما عاهدوا اهللا عليه من السري على طريق اجلهاد ،                    
 وعلى االنتقام للمسلمني املستضعفني يف كل مكان ، وعلى دحر قوات الصليب ، وحترير أرض املسلمني ، وإقامة شرع                  

اهللا وتنفيذ أوامره ، وتطهري جزيرة العرب من املشركني ، وأم لن يسرحوا وميرحوا فيها آمنني ، وقد أخافوا إخواننا يف                     
  .العراق وأفغانستان وفلسطني

 وأما حكومة آل سلول فما زالت متماديةً يف غيها ، مستمرةً يف طغياا ، معلنةً احلرب علـى ااهـدين ،                     
يِريدونَ أَن يطِْفـؤواْ     ني وتدامهها وتك عوراا من أجل محاية أسيادها من الصليبيني وإرضائهم            حتاصر بيوت املسلم  

   . نور اللِّه ِبأَفْواِهِهم ويأْبى اللّه ِإالَّ أَن يِتم نوره ولَو كَِره الْكَاِفرونَ
 من جهـاد     وقوموا مبا أمركم اهللا به ورسوله        أن اتقوا اهللا  ورسالة نوجهها إىل املسلمني يف جزيرة العرب        

الكفرة واملشركني ، وال يثنينكم عن ذلك ختذيل املخذلني وفتاوى العلماء املضلني ، وسريوا على ما سار عليه فرسانكم                   
 يف شرق الرياض واحمليا وينبع واخلرب وبقية إخوانكم الذين يذودون بنحورهم دون حنوركم ، ويضحون بأنفسهم نصرةً                

  .لدينكم 
فأعداؤكم من اليهود والنصارى قد أعلنوها حربا صليبية على اإلسالم واملسلمني ، وبذلوا هلذه احلرب أنفسهم             

  !وأمواهلم ، فماذا بذلتم أنتم يف سبيل نصرة دينكم ؟
           ِبقَاِتلُونَ ِفي سواْ يكَفَر الَِّذينِبيِل اللِّه وقَاِتلُونَ ِفي سواْ ينآم الَِّذين       دطَاِن ِإنَّ كَيياء الشِلييِل الطَّاغُوِت فَقَاِتلُواْ أَو

   الشيطَاِن كَانَ ضِعيفاً
  

  تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب

א
 صوت ااهدين يف جزيرة العرب

   مهندس بريطاينمقتل :املوضوع
 هـ2/8/1425:التأريخ 
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يف بيان  " بندر بن سلطان  " واشنطن   لدى" السعودية"قدم سفري    •

له مبناسبة مرور الذكرى الثالثة على هجمات احلادي عشر من          
وقال إن   غزوة املباركة حلارة إىل أسر ضحايا ال    تعازيه ا ،  سبتمرب  

  ألمل العنف الذي أحلقتـه اهلجمـات       بالده أحست بأمل مماثل   
  .بالواليات املتحدة 

خواننا وتنتهك أعراضهم يف العراق وفلسطني وأفغانستان وغريها من بـالد           هذا يف الوقت الذي ينحر فيه إ      
 . وأعوام اليهود املسلمني على أيدي هؤالء األجناس من األمريكان 

اليوم الذي ميحى فيـه      لن نوقف جهودنا القتالع اإلرهاب أينما وجد وسنرى قريباً          " وقال السفري متحدياً    
 متناسياً تصريح سيده بوش قبل أيام بأن أمريكا ال ميكنـها القـضاء علـى         "اإلرهاب والتطرف من العامل     

لَن يضروكُم ِإالَّ أَذًى     ، وصدق اهللا    " ة السعودية   احلكوم" اإلرهاب ، فكيف مبجموعٍة من عبيدها تسمى        
   . وِإن يقَاِتلُوكُم يولُّوكُم اَألدبار ثُم الَ ينصرونَ

حكمت حمكمة سعودية على الشيخ سعيد بن زعري فك اهللا أسره بالسجن مخس سنوات، وقد صدر ذلـك    •
للملمة القضية وستر سوأته، بعد أن وقعت احلكومة العميلة         عجلة من يسارع    ) املستعجلة(احلكم يف احملكمة    

يف حرج شديد ملا سجنت الشيخ مثاين سنواٍت دون مة وال حماكمة ، فسارعت هذه املرة إىل عقد حمكمة                   
صورية بأحكام مسبقٍة ، وكفر الطواغيت وظلمهم ليس مما يزول بإحراٍج أمام أوليائهم مـن الكفـار أو                  

 وانتقادهم ، بل ال يزول إال بإزالتهم عن األرض وحتكيم شرع اهللا عز وجل فيهـا ،              خبوف من كالم الناس   
 .وهلذا مل يأمرنا اهللا سبحانه يف حق املرتدين إال بالقتال حىت ال تكون فتنةٌ ويكون الدين كله هللا

 يستند إليها ااهدون    هذا وقد سجن الشيخ إثر كلمٍة تكلم ا يف قناة اجلزيرة بين فيها احلق يف املسائل اليت                
 من مسـاع احلـق،      يف تفجري امعات، واستدل ببعض األدلة على ضيق املقام، فضاقت صدور آل سعود            

وشرقوا بالدليل حيث فرضوا على الناس حصارا من الرعب والترهيب منع كثريا من أهل العلم من توضيح                 
 . احلق وبيانه للناس

قتلى واجلرحى من الصليبيني واملرتدين يف ساحات املعـارك الـدائرة يف            تواصلت العمليات املباركة خملفة ال     •
وكالة األنباء اإلسالمية األفغانية عن املتحدث باسـم        كان من أبرزها ما أعلنت عنه       .. أفغانستان والعراق   

 أمريكية يف منطقة أروزجـان    اهدين متكنوا من إسقاط طائرة      الذي أفاد بأن ا   " يلطف اهللا حكيم  "طالبان  
  .  جندياً أمريكياً كانوا على متنها 18بأفغانستان مما نتج عنه مقتل 
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اليت ال تقهر ، ولكـن      " قوة أمريكا "خرى فوق عامرية الفلوجة حمطمةً      ويف العراق حتطمت طائرة أمريكية أ     
 كعادة األمريكان يف الكذب والدجل وحبسب بيان اجليش األمريكي احملتل فإنه قد مت إنقاذ طاقم الطـائرة                

  . األربعة ، وأن التحقيق مازال جارياً ملعرفة أسباب احلادث الذي مل خيلف أي خسائر بشرية 
نـصره اهللا عـن تفاصـيل       " أيب مصعب الزرقاوي  "كما أعلن ااهدون يف مجاعة التوحيد واجلهاد بقيادة         

ريخ ، مـن بينـها      العمليات اليت وقعت يف األيام املاضية واليت كان من ضمنها قصف مخسني هدفاً بالصوا             
، هذا السجن الذي شرقت أخباره وغربت حاملةً صور حرائر املسلمني وهـن             " أيب غريب "رس سجن   ح

، نسأل  عرايا حتت أقدام خنازير أمريكا ينتهكون أعراضهن وميتهنون كرامتهن ، وال حول وال قوة إال باهللا                 
وقت الذي تتناوش ألـسنة علمـاء الـسوء         اهللا أن حيفظهم محاةً للديار وذادةً عن أعراض املسلمني، يف ال          

  .والصحفيني العمالء أعراضهم بكل نقيصة
عـن  وأعلنوا أيضاً   على املقرات واألرتال األمريكية ،      كما نفذ ااهدون تسع عمليات استشهادية موزعةً        

  . إسقاط طائرة جتسس أمريكية فوق الفلوجة 
لقوافل األمريكية ، ومقر احلكومة العراقية العميلـة      كما قام ااهدون بعدة عمليات استهدفت الدوريات وا       

  . وبعض سفارات الدول احلليفة هلما ، فاحلمد هللا أوالً وآخراً 
" هـي    دول   د هلا األربعاء املاضي ضمن مثاين     أدرجت اخلارجية األمريكية احلكومة السعودية يف تقرير جدي        •

قلقًـا  (وصفتها بأنها تـثري     " يا وإيران والسعودية    رتريأالصني وكوريا الشمالية وفيتنام وبورما والسودان و      
ال وجود حلرية العقيدة يف اململكة      : "، وذلك بسبب انعدام احلرية الدينية كما يسموا، وقال التقرير         )خاصا

يف ذلك الصليب وشجرة عيد امليالد، حمظورة يف اململكة           مبا -العربية السعودية وإن املسيحية وكل رموزها     
، يف حماولٍة منهم إلجبار احلكومة السعودية على التخلِّي "خبالف املساجد األخرىب أماكن العبادة  جانإىل

عن عمالِة السر وإعالن العمالة والكفر، ومن ضمن األمور اليت تنتقدها اخلارجية األمريكية على احلكومـة                
من املظاهر اليت تتمسح ا احلكومة      والبقية الباقية   ) اليهود والنصارى (السعودية وجود خطباء يتحدثون عن      

 .السعودية لتدعي اإلسالم
فيما مل يفت رئيس مكتب الشئون الدينية باخلارجية األمريكية أن يثين على خطوة تعديل املناهج وحـذف                 

  .بعض العبارات اليت ال ترضي اليهود والنصارى منها
لس الوزراء السعودي قراراً جديداً يقضي مبعاقبة       استمراراً لسياسة القمع والتهديد وتكميم األفواه أصدر جم        •

كل من يقوم مبناهضة سياسات الدولة ، بشكل مباشر أو غري مباشر عرب إعداد أي بيـان أو مـذكرة أو                     
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الداخلية أو   االتصاالتأو   عرب املشاركة يف وسائل اإلعالم       خطاب بشكل مجاعي أو التوقيع على ذلك ، أو        
  . اخلارجية أو حنو ذلك

اليت يلوح ا ابن سعود بني احلني واآلخر مهدداً ومتوعداً ، وهـذا        " اليد احلديدية   " القرار يذكرنا بـ    هذا  
مل تعـد   "  السيف األملـح    " يعين أنه مل يع بعد أن األمة قد شبت عن الطوق ، وأن سياسة أبيهم اهلالك                 

القـرار تأكيـدا    ، ويعد   ن احلرمات   ختيف أبناءها الذين يضحون بالغايل والنفيس ذباً عن الدين ودفاعاً ع          
  .ما أريكم إال ما أرى:  املسرية الفرعونية السلوليةالستمرار

 إخواننا ااهدون يف مجاعة التوحيد واجلهاد نصرهم اهللا عن خطف رهينتني أمريكيني وثالث بريطاين               نأعل •
ت يف سجن أيب غريب وغريه من       يف العراق، وطالبت اجلماعة يف تسجيل مرئي باإلفراج عن أخواتنا األسريا          

  .سجون االحتالل
وقد عرف عن مجاعة التوحيد واجلهاد اجلدية يف التعامل مع األسرى، والسرعة يف حسم املوقـف وتنفيـذ                  

كما يقول الشاعر، وقضية األسريات من بنات املسلمني من أعظم          ) الصدق ينيب عنك ال الوعيد    (التهديد و 
وحيرك اهلمم العلية، ومن مل يتحرك إلقامة التوحيد وحمو الشرك، ومل يقم للـدفاع              ما يستثري النفوس األبية،     

  .عن أعراض املسلمات بعد ما شاهد العامل ما حدث يف أيب غريب فلن حيركه شيء دون املوت
وقد خرج ااهدون يف أقطار األرض للدفاع عن التوحيد وعن األسرى واملظلومني واملستـضعفني مـن                

ل والنساء والولدان، فليس إعالن هذا املطلب بغريب، وال هو إحداثًا لقضية جديدة، وإنما هو سعي                الرجا
  . لدفع الصائل عن أخواتنا املسلمات، وأول مراحل رد االعتبار هلن وهلوية أمتنا اإلسالمية املضيعة

  

  

א    מא
  

احلوار مع األقلية الشيعية وتنقيح الكتب املدرسية  إن الرياض حققت بعض التقدم يف جمال"  السفري جون هانفوردقال 
 السعودية املنادية بالتسامح والتحديث التصرحيات بعض إىلوأشار هانفور  ." أن هذا ال يكفي املناهضة للديانات األخرى، إال

  . ديينء العددا من الكتب قد خضعت للتعديل حبيث مت حذف العبارات اليت تشعل العدا كما أكد بأن
                                             .ةاضي املاألعوام جيابية يفلى القائمة برغم بعض التوجهات اإلإن السعودية أدرجت ع : يضاأوقال 

 ] مؤمتر صحفي بواشنطن  يفاألمريكيةاخلارجية  السفري جون هانفورد رئيس مكتب الشؤون الدينية بوزارة [                   
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  ))  88  ((إصالح الغلط يف فهم النواقض إصالح الغلط يف فهم النواقض 

א א   א
  

  يفرحان بن مشهور الرويل: الشيخ  كتبه
  

  : أما بعداحلمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، 
فإنَّ الكفر قسمان، عملي واعتقادي، وكلُّ قسٍم من هذين القسمني يكون كفرا أكرب ويكون كفرا أصغر، فالـسجود                  

 األكرب، واعتقاد شريٍك هللا يف اخللق والرزق من اإلحياء          العمليلألصنام ووطء املصحف باألقدام وحنو ذلك من الكفر         
  .ي األكربواإلماتة هو من الكفر االعتقاد

  

جعل الكفر العملي امسا للكفر     : ومن األخطاء الشائعة اليت تتابع عليها كثري من الناس، بل من الناس من مل يسمع غريها               
  .األصغر، وجعل الكفر االعتقادي مرادفًا للكفر األكرب

              هو األكـرب       وال خيفى ما يف هذا القول من ذريعٍة إىل اإلرجاء، فإنَّ مقتضى كون الكفر العملي ا أصغر واالعتقاديكفر 
أن يكون الكفر باالعتقاد فقط، وهذا مدار مقاالت أهل اإلرجاء بدرجام، وإن كان من يستعمل هذا القـول قـد                    

مبجرد سجوده  يتناقض فيسمي الكفر العملي كفرا اعتقاديا إذا كان أكرب، فيجعل من سجد للصنم كافرا كفرا اعتقاديا                 
  .، وهذا تناقض يف اللفظ واملعىن صحيحاعتقاداً كفرياً مل يعتقد وإن 

  

  :وسبب هذا الغلط هو اخللط بني النفاق يف هذا التقسيم والكفر، فإنَّ النفاق ينقسم كالكفر قسمني
وعد واخليانة إذا   نفاقًا عمليا وهو النفاق األصغر، ونفاقًا اعتقاديا وهو النفاق األكرب، فالكذب يف احلديث واخللف يف ال               

اؤمتن، والفجور يف اخلصومة، كلُّها من أمارات النفاق العملية اليت يخشى على صاحبها من النفاق االعتقـادي، أمـا                   
النفاق االعتقادي فهو ما ذكر اهللا عز وجل عن املنافقني اُألولْ من العقائد الكفرية كظن أنَّ اهللا خيذل دينه وأهل دينـه                      

وأنَّ املشركني يستأصلون بيضة اإلسالم ويقتلعون شجرته، ومثل اعتقادهم بغض رسول اهللا صلى اهللا عليه         وال ينصرهم،   
  .وسلم ومعاداته، وحنو ذلك

  

وسبب الفرق بني النفاق والكفر يف هذا التقسيم، وكون النفاق العملي نفاقًا أصغر دائما خبالف الكفر العملي، هو أنَّ                   
يب، ولو ظهر النفاق على العمل كان ردةً وكفرا صرحيا، وإن كان صاحبها قد يـسمى منافقًـا                  النفاق يف أصله أمر قل    

  .بسبب ما يخفى من مزيد الكفر
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فإنَّ ما أخفاه من الكفر     ) املنافق(فالنفاق ال يكون إالَّ اعتقاديا، أما       ؛  ) النفاق(واسم  ) املنافق(وذا يظهر الفرق بني اسم      
ده يسمى نفاقًا، وإن أظهر شيئًا من كفره مل يسم نفاقًا بل يسمى كفرا صرحيا، وإن كان يبقى له اسـم                     وكان يف اعتقا  

  .املنافق بقاًء على األصل الذي بىن عليه دينه وهو أنه يبطن الكفر، وكذلك ألنه خيفي بعض الكفر وإن أعلن بعضه
  

ما هو النفاق العملي األكرب؟ فإنه لن يأيت مبثاٍل إالَّ كان مـن الكفـر               : هفلو قال قائلٌ بوجود نفاٍق عملي أكرب، وقيل ل        
  .الظاهر وليس من النفاق، ولو أنه أظهر نفاقه وجاهر به وأمسعه الناس كان هذا الذي أظهره كفرا ظاهرا معلنا

 م، ورمبا ظهرت منه الكلمة اليت يسمعها        وإن كان املنافق قد يظهر بعض ما يف قلبه للمنافقني مثله اطمئنانا إليهم وثقةً             
أن تظهر منه وتثبت عليه فيكون كافرا صرحيا، وأن         : منه الرجل أو تكون من حلن القول، ولكنه يف مثل هذه بني أمرين            
  .ختتفي وال تثبت فتكون ملحقةً مبا يبطنه ألنه الغالب من أمر نفاقه

كرب أو أصغر موِجب، وذا افترق عن الكفر الذي يكون بالقلـب واللـسان              وهلذا مل يكن لقسمة النفاق العملي إىل أ       
  .والعمل، أما النفاق فال يكون إالَّ بالقلب يف األصل

  

  :وعلى هذا فالكفر ينقسم أربعة أقساٍم
  .كالطعن يف األنساب والنياحة على امليت: الكفر العملي األصغر
  .وإعانة الكفار على املسلمنيكالسجود للصنم : والكفر العملي األكرب

  .كاحملبة الشركية لغري اهللا ما مل تصل إىل حد العبادة فهي من الشرك األكرب: والكفر االعتقادي األصغر
  .كاعتقاد األقطاب األربعة الذين يديرون الكون ويدبرون األمور: والكفر االعتقادي األكرب
  :والنفاق ينقسم ثالثة أقسام

أصغر، ومثاله ما جاء يف حديث آية املنافق ثالث: النفاق العملي وكلُّه نفاق.  
كاشتمال القلب على شيٍء من حمبِة غري اهللا حمبةً شركيةً غري مكفرة، دون ظهور ذلـك يف                 : النفاق االعتقادي األصغر  

  .العمل
 اهللا لن ينصر دينه، وبغضهم هللا ولدينه        كما تقدم ذكره من عقائد املنافقني، مثل اعتقادهم أنَّ        : النفاق االعتقادي األكرب  

  .ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم
  .هذا واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد وعلى آله وصحابته أمجعني
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  بطل بدر الرياض .... ناصر السياري 
أبي ياسر الخالدي : بقلم 

  

  

قَاةَ ياجلَن مم ِبأَنَّ لَهالَهوأَمو مهأَنفُس ِمِننيؤالْم ى ِمنرتاش ا ِإنَّ اللّهدعلُونَ وقْتيلُونَ وقْتِبيِل اللِّه فَيِتلُونَ ِفي س
   علَيِه حقا ِفي التوراِة واِإلِجنيِل والْقُرآِن

  

 وأربع وعشرين ، وقبل منتصف الليل       ةوأربعمائيف ليلة اخلامس عشر من شهر رمضان املبارك عام ألف            
 بشعار قوات الطوارئ يقودها شخص يبدو عليه الثبات واالتـزان           أقبلت سيارة من نوع تويوتا بيك أب مموهة       

واهلدوء وقامت بالدخول يف جممع احمليا السكين بعد اشتباك مع حراسات امع لتنفجر بعد ذلك مدمرة بـؤرة                  
  .من بؤر الصليبيني يف جزيرة العرب 

.  الدنيا ، وأول حلظاته يف اآلخرة    هذهكان ذلك املشهد آخر حلظات ااهد البطل ناصر بن عبد اهللا السياري يف              
ذلك االسم الذي حفر يف ذاكرة جزيرة العرب وأهلها بل يف ذاكرة األمة كلها حني أقبـل                 " ناصر السياري   " 

ذلك الرجل الذي اختار املوت عزيـزا       " ناصر السياري . "حيمل روحه على راحته ليبذهلا رخيصة يف سبيل اهللا          
  . واهللا عادة األباة الكرام على لني العيش ذليالً وتلك

 سبتمرب املباركة يف نيويورك وواشنطن طلق بطلنا الدنيا ثالثًا واستقبل اآلخرة بقلبه بل بكـل                11بعد ضربات   
محل معه من متاع الدنيا بلغة يتبلغ ا إىل حيث يتركها مبا فيها لطالـا واملخـدوعني ـا ، ويف                     .. ذرة فيه   

ك إخوانه هناك اإلعداد واالستعداد وخاض بعض املعارك إال أن اهللا مل يكتب له              أفغانستان حط رحله حيث شار    
  . الشهادة ألمر يريده فعاد مع من عاد من ااهدين إىل أرض جزيرة العرب 

بل كان شجاعا قوي القلب مقداما ويتجلى       .. مل يكن رمحه اهللا هيابا وال جبانا ، ومل يكن ممن القهقرى مشيه              
وقتها كان الطلب على الشيخ أمحد      ..  يف صورة مشرقة حني عرض نفسه للخطر نصرة ألحد إخوانه            هذا األمر 

الدخيل رمحه اهللا يف ذروته بعد كلمة اإلفتاء ، وكانت حكومة الردة قد قلبت البلد حبثًا عنه ، وكان من يفكـر                
ئة باملئة فلم يكن ليقدم على ذلـك        جمرد تفكري بنصرة أيب ناصر رمحه اهللا جيعل  يف حسابه أن نسبة اخلطر هي م               

  . إال رجل ألغى احلسابات املادية من تفكريه وكان ذلك الرجل هو الشهيد ناصر السياري رمحه اهللا 
كان يتنقل بأيب ناصر بسيارته اخلاصة ليلقي كلماته النارية يف مساجد الرياض رغم انتشار املباحث قاتلهم اهللا ،                  

اك ويف كلمة جامع الراجحي ، وكان رفيقه يف كلمة مسجد الفـوزان ، ومـا                كان رفيقَه يف كلمة مسجد الرب     
يومها أعمى اهللا كالب الطاغوت عن أيب ناصر ومن معه خبدعة لطيفة أمروها             ..أدراك ما كلمة مسجد الفوزان      
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مـن  ذلك اليوم أحس أبو ناصر ومن معه حبركة يف احلي الذي فيه مسجد الفوزان ، وبعد االنتـهاء                   . عليهم  
الكلمة قام جمموعة من اإلخوة بالتجمهر والتحرك إليهام املباحث أن أبا ناصر معهم بينما خـرج هـو ومعـه     

  .السياري رمحه اهللا وآخرون مسرعني واستقلوا سيارة كان السياري قائدها وغادروا املكان ساملني 
ء كلمة يف أي مسجد أخربين قبـل        إذا أردت إلقا  : " كان رمحه اهللا يقول أليب ناصر وقت اشتداد الطلب عليه           
ومل يكن ذلك املوقف نقطـة ايـة الـسطر يف           " األذان وسأكون يف املكان الذي تريد وأنا أوصلك بإذن اهللا         

شجاعته بل أضاف إليه أن استضاف أبا ناصر وبعض إخوانه يف استراحة الشفا اليت وقع فيها االشتباك بني أولياء                 
ا وقع االشتباك كان ممن خرج ساملًا ولكنه وقع يف أسر الطواغيت بعد مـدة               الشيطان وبعض ااهدين ، وعندم    

ليمكث ماشاء اهللا أن ميكث وليخرج بعدها أشد ثباتا وأقوى بصرية حبال الطواغيت وأشـد حبـا للجهـاد                   
  .وااهدين

اب الكـالم    كان بعد خروجه كثري احلديث عن الشهادة ، كثري التمين هلا ومل يكن حاله يف ذلك كحال أصح                 
الذين ما إن حيني وقت اجلد حىت يولوا الدبر بل كان صادقًا حنسبه كذلك واهللا حسيبه فلم ينشب أن انضم إىل                     
قائمة االستشهاديني يف غزوة شرق الرياض وأخذ لذلك األمر أهبته ولكن قدر اهللا كان أسبق حيث حصل تغيري                  

شهيدنا أن ينال شرف الشهادة يف تلك الغزوة ، ولعـل اهللا            يف الترتيب للعملية أدى إىل التعجيل ا فلم يكتب ل         
  .ادخره ملوطن آخر من املواطن اليت حيبها ليصطفيه فيه مقبالً غري مدبر 

مل يكتف شهيدنا ذا الشوط يف ركضه إىل الشهادة بل سعى بعدها حىت التحق بركب ااهـدين يف جزيـرة                    
ن ذا مهة عالية يف اإلعداد والتدريب فقد كان متأخرا بعض            كا ..العرب مرة أخرى ونعم طالب الشهادة كان        

الشيء عن اموعة اليت انضم إليها يف التدريبات العسكرية وما شاها ولكن مل يثنه التأخر عن اللحاق م فقد                   
  . صرب وصابر وبذل من اجلهد ما نسأل اهللا أن يتقبله منه 

أخالق كاملسك طيبا ، كان ذليالً على إخوانه حسن املعشر دائم           شهد له مجيع من عاشوا معه يف تلك اموعة ب         
االبتسامة سريعا إىل خدمتهم حلو احلديث ، وكان يبذل ما عنده من علم إلخوانه وال يضجر مـن اإلعـادة                    
والتكرار ولرمبا شرح الدرس الطويل ألحدهم فما إن ينتهي حىت يأيت آخر فيطلب منه نفس الشرح فيعيده ولرمبا                  

ده مرتني وثالثًا كل ذلك بنفس طيبة وصدر منشرح ، نسأل اهللا أال حيرمه أجر تلك االس حني كان جيلس                    أعا
  .ليشرح طريقة استخدام البيكا وميكانيكيتها وطريقة استخدام اآلر يب جي وما يتعلق ا 

 وجتده مرتالً ، وكانت قراءته      كان رمحه اهللا حافظًا للقرآن كثري التالوة آليه ، ال تكاد تدخل عليه يف خلواته إال               
تتميز باخلشوع والتدبر حىت كان من يسمعه يظنه ال حيسن القراءة رغم أنه جمود للقرآن متقن له وما ذلـك إال                     
لكثرة وقوفه عند بعض اآليات وتكراره لبعضها وكنت ترى يف وجهه نورا التراه إال يف وجوه األبرار وحنـسبه                   
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عايش رمحه اهللا بعض االستنفارات فلم يكن ممن تقلقله النازلة حني           . لى اهللا أحدا    منهم واهللا حسيبه وال نزكي ع     
  . ترتل بل كان خيوض غمارها رابط اجلأش ثابت القلب تعلوه السكينه وتغشاه الطمأنينه 

 حني بدأ التحضري لعملية احمليا كان شهيدنا سباقًا إىل طلب الدخول فيها وكان بذلك ينافس بعض إخوانه ممـن                  
لقد فـاتين   :" يروم مرامه ويبتغي مبتغاه حىت بلغ احلال إىل أن يصري بينه وبني أحدهم مشادة أخوية فكان يقول                  

وكان كما أراد فقد كان هو قائد سيارة عمليـة          " الدخول يف عملية شرق الرياض فهذه السيارة يل بإذن اهللا           
ولعل اهللا أكرمه بالدخول     .. يؤتيه من يشاء من عباده       ل اهللا احمليا ملا كان يتميز به من براعة يف القيادة وذلك فض          

كل شأنه بدًءا بصدق احلديث وانتهاء بصدقه يف طلـب          لقد كان رمحه اهللا صادقًا يف        . يف هذه العملية بصدقه   
الشهادة ولعل من عالمات صدقه أنه كان ال يرى الرؤيا حىت تقع مثل فلق الصبح يف مدة وجيزة وذلك مصداق                    

إذا اقترب الزمـان مل      :"اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي رواه مسلم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه               حديث رسول   
ومن ذلك أنه رأى قبل مقتله مبدة كأن تذاكر توزع          " تكد رؤيا املسلم تكذب وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا       

 تلك التذاكر ، فأولت لـه       على بعض ااهدين منهم من استشهد ومنهم األحياء وكان هو ممن نالته تذكرة من             
  .الشهادة 

كان الوقت يتفارط وعملية احمليا تدنو والعمل يف جتهيز السيارة على أشده وكان شهيدنا هـو ورفيقـه علـي                    
 ويف ليلة من ليايل رمضان وبعد االنتهاء من جتهيز السيارة مل            ..املعبدي رمحهما اهللا يدعوان اهللا أن يبارك  فيها          

كالب املباحث حتوم حول االستراحة ولعلها بداية تطويق فدخل أحد ااهدين على شهيدنا             يرع ااهدين إال و   
رمحه اهللا فأخربه اخلرب فما كان منه إال أن قال لعلنا نستخري ، فاستخار بعد أن صلى العشاء والوتر مث ض هو                      

 ذلـك إال يقينـا بتأييـد اهللا    ورفيقه حيثان اخلطى إىل اجلنة ، ورمى هو جعبته وسالحه فلم يكن معه شيء وما           
  .وحفظه وأنه سيتم العملية ولن خيذهلم 

 ركب الشهيدان مركب املوت وسارا مطمئنني واثقني راضيني ومها يتباشران بالقدوم على أحبة هلما سبقومها ،                
عة كان السياري رمحه اهللا قبل دخول امع مباشرة جذالن مسرور ضاحكًا كما روى عنه من شاهده من جممو                 

  .فرمحه اهللا هو ورفيقه رمحة واسعة .. االقتحام ، وكانت قيادته أثناء االقتحام هادئة ساكنة بثبات وتؤدة 
واآلن بعد أن فارقنا ذلك البطل مل يبق من آثاره بيننا إال حسن الذكر وطيب احلديث عن رجل كان حبق رجل                     

رجل شجاع  .. رجٍل ملك اجلهاد عليه شغاف قلبه       .. رجٍل ترك وظيفته يف احلرس الوطين هللا وترك الدنيا معها           
وقد شـح واهللا    .. رجل ال كالرجال    .. رجل أمار باملعروف اء عن املنكر       .. يف احلق التأخذه فيه لومة الئم       

  ..رمحك اهللا يا ناصر السياري  ..الرجال 
  ..رمحك اهللا 
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  األوقات املستحبة يف القتال
شيدعبد اهللا بن ناصر الر: بقلم الشيخ 

احلمد هللا الذي تفرد باحلكمة البالغة، وامنت بالنعمة السابغة، والصالة والسالم على عبده ورسوله وخريته  
من خلقه، الذي بلَّغ رسالته بيده ولسانه، وجاهد يف اهللا بنفسه وماله، حتى أوضح احملجة وأقام احلُجة، وعلى آله                   

  :عني، ومن تبعهم يف علمهم وعملهم وجهادهم إىل يوم الدين، أما بعدالطيبني الطاهرين، وعلى صحابته والتاب
فبعد ذكر الوقت الذي حيرم القتال فيه، حسن أن نذكر نبذة عما يستحب القتال فيه من األوقات، مما أرشـدنا                     

 يف ذلـك سـتةُ      إليه ودلَّنا عليه أشرف املرسلني، ومجلةُ ما وجدت منقوالً عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم               
  :أوقاٍت نذكرها وما جاء فيها على الِوالء

  

  :اخلميس
 خـرج   : صلى اهللا عليه وسلم     النيب أنَّأخرج البخاري ومسلم من حديث كعب بن مالك يف قصة غزوة العسرِة             

ليـه  لقلَّما كان رسول اهللا صلى اهللا ع      : ، ويف لفظ  يف غزوة تبوك يوم اخلميس وكان حيب أن خيرج يوم اخلميس          
  .وسلم خيرج إالَّ يف يوم اخلميس

أنفذوا بعـثَ  : "وذكر الواقدي أنَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عقد لواء أسامة بن زيد يف بعثه الذي قال فيه             
  .يوم اخلميس، وخرج يف غزوة جند وهي غزوة ذي أمر يوم اخلميس" أُسامة

قلَّما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : "ن يونس وجاء يف لفٍظ للحديث عند النسائي من طريق ابن وهب ع          
، ومل يذكر هذه الزيادة أكثر من روى احلديث عـن الزهـري             "خيرج يف سفر جهاد وال غريه إال يوم اخلميس        

والظاهر أنها مدرجةٌ من بعض الرواِة شرحا للحديث، وأما االستحباب يف اجلهاد وغِريه فثابت يف اجلهاد مبا يف                  
  .لصحيحني من حديث كعب، أما يف غري اجلهاد فظاهر احلديِث يتناولُه واهللا أعلما

وهذا ملن كان يف حاِل اختياٍر ال خيتلف خروجه يف اخلميس عن خروجه يف غِريه، أما من كان مدافعا ورأى أنَّ                     
كان طالبا ورأى غري اخلمـيس      استعجاله يف اخلروج إىل العدو عن يوم اخلميس أو تأخره عنه أفضل، وكذا إن               

أجنع يف مطلوبه فاألفضل له اختيار الوقِت األصلِح للجهاد، كأنْ يستهدف عدوا يف مكان ال حيضر إليه إالَّ يـوم             
        بل يكون فيه فـوت ني خيرجون منه يوم اخلميِس فال يكون النطالقه يوم اخلميس معىنا للصليبيعالسبِت، أو جمم

هه إليه وحنو ذلكملصلحة العملية، أو خيشى انتقال اهلدِف أو تنب.  
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وروي شيٌء يف فضل يومني آخرين مها االثنني والسبت، فأما االثنني فذكر العيين يف شـرح البخـاري أنَّ يف                    
، "وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يحب أن يسافر يوم االثنني ويوم اخلمـيس              : "حديث كعب بن مالك   

ذه اجلملة مما انتسخه العيين من فتح الباري، ومل أجد احلديث الذي ذكره العيين وال يصح شيٌء ـذا                   وليست ه 
: املعىن، وأما السبت فذكر ابن حجٍر يف التلخيص لفظًا من ألفاظ حديث اللهم بارك ألميت يف بكورها، ونـصه                  

  .هذه الزيادة مفتعلةٌ: قل عن أيب زرعة أنه قال، ون"اللهم بارك ألميت يف بكورها يوم سبتها ويوم مخيسها"
فهذا ما روي يف السفر واخلروج إىل الِقتال عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من أيام اُألسبوع، وأما أوقات اليـوِم                     

  :والليلة اليت يشرع فيها الِقتال فقد ورد من ذلك ثالثةُ أوقاٍت
  

كان رسول اهللا    :لبخاري ومسلم يف حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه         ؛ جاء عند ا   بعد الفجر : الوقت األول 
ا أغار بعـد مـا      ا أمسك، وإن مل يسمع أذان     يصبح، فإن مسع أذان    ا مل يغر حىت   ى اهللا عليه وسلم إذا غزا قوم      صلَّ

يكون اختيار هذا الوقِت     وهذا إنما كان منه صلى اهللا عليه وسلَّم تبينا لئالَّ يغزو أهل بلٍد من املسلمني، ف                يصبح،
إنا إذا نزلنا بساحِة قوٍم فساء      : هلذه العلَّة ال مطلقًا، وملا غزا صلى اهللا عليه وسلم يهود خيرب غزاهم صباحا وقال              

  .صباح املنذَرين
 غزوت مع النيب    : "وهل هذا الوقت قبل أن تطلع الشمس أم بعدها؟ جاء يف بعض روايات حديِث النعمان اآليت               

لكن احلديث ضـعيف،    " لى اهللا عليه وسلم فكان إذا طلع الفجر أمسك حىت تطلع الشمس فإذا طلعت قاتل              ص
  .والروايات الصحيحة حلديث النعمان جمملةٌ ليس فيها هذا

ظـاهره أن   " صبحا أغار بعد ما ي    وإن مل يسمع أذان   ... يصبح ا مل يغر حىت    إذا غزا قوم   : "وقوله يف هذا احلديثِ   
  .ح الذي ينتظره هو اإلصباح الَّذي يغري بعده، وهو أول وقت الفجر والوقت الَّذي يسمع فيه األذاناإلصبا

ومما يدلُّ على فضل هذا الوقِت يف اخلروج للسفر، ما جاء عنه صلى اهللا عليه وسلم من حديث صخر بن وداعة                     
يت يف بكورها   : "الغامديورك ألمكور اخلروج بكرةً وهو      "بهار، ويف بعض األحاديـث     ، والبلُ النـورك  : "أوب

  .الصباح واخلميس، ولكنه واٍه ال يصح: ، فجمع الوقتِني"ألميت يف بكورها يوم اخلميس
  :ومن دليل هذا الوقِت ما يأيت يف الوقِت الثاين

  

 بن مقرن رضـي اهللا      ؛ أخرج البخاري من حديث جبري بن حية عن النعمان         بعد زوال الشمسِ  : الوقت الثاين 
ولكين شهدت القتال مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كان إذا مل يقاتل يف أول النهار، انتظر حىت                   : "عنه

دليل على أنـه ينتظـر إىل زوال الـشمس، ألنَّ          " وحتضر الصلوات "، وقوله   "ب األرواح وحتضر الصلوات   
الشمس فتحضر الظهر مثَّ العصر مث املغرب مث العشاء، وهذا مـا         الصلوات بعد أول النهار ال حتضر إال بعد زوال          

إذا مل يقاتل أول النـهار أخـر        : "جاء به مصرحا يف روايِة معقل بن يسار عن النعمان بن مقرن عند الترمذي             
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قت وهـو   ، كما أنَّ يف هذا احلديث الداللة على الوقِت األول املذكور قبل هذا الو             "القتال حتى تزول الشمس   
  .أول النهار

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعـض          : وخرج البخاري من حديث عبد اهللا بن أيب أوىف يف كتاٍب كتبه           
            أيها الناس، ال تتمنوا لقاء العـدو،       ": ا قال أيامه اليت لقي فيها، انتظر حىت مالت الشمس، مث قام يف الناس خطيب

اللـهم مـرتل    : هم فاصربوا، واعلموا أن اجلنة حتت ظالل السيوف مث قـال          وسلوا اهللا العافية، فإذا لقيتمو    
  ".الكتاب، وجمري السحاب، وهازم األهزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم

ويف انتظاره حتى مالت الشمس دليلٌ على حتريه هذا الوقت، وبوب عليه البخاري بلفظ حديث النعمـان بـن                   
، ويف  )ر القتال حىت تزول الشمس     عليه وسلم إذا مل يقاتل أول النهار أخ        كان النيب صلى اهللا   : باب: (مقرن فقال 

، أنه كان صلى اهللا عليه وسلم حيب أن ينهض إىل عدوه عند زوال الـشمس              : بعض ألفاظ حديث ابن أيب أوىف     
  .وهذا صريح يف املقصود

  : أوىف والنعمانحديثي ابن أيبا يف ثالثة أمور منصوص عليهواحلكمةُ يف اختيار هذا الوقِت 
فيحصل ا تربيد حدة السالح     : (انتظار هبوب الرياح، قال ابن حجر يف الفائدة من هبوب الرياح          : األمر األول 

، وهذا ظاهر يف السالح القدمي واحلديِث، فإنَّ احلديد يصلب ويشتد كلَّما برد ويلني              )واحلرب وزيادة يف النشاط   
يِد، وأسلحة هذا العصر غالبها من احلديد الذي جعل اهللا فيه بأسا شديدا وال تقوم يف احلرارِة، والسيوف من احلد  

احلروب إالَّ به، والسيوف تزداد حرارا يف احلرب بسبب ما يولِّده الضرب من احلرارة الناشئة عن االحتكـاك،                  
ذوفاا على اختالف أنواعهـا،     واألسلحة احلديثةُ تزداد حرارا بسبب االنفجار الذي يقع فيها عند إطالق مق           

فكان األفضل أن يختار الوقت األقلُّ حرا للقتال ا لئالَّ تزداد حرارة اجلو إىل ما فيها من حرارٍة، فإن قُـدمت                     
املعركة على الزوال اشتدت حرارة األسلحة وتلفت أو مل ينتفع ا كمال االنتفاع، وإن أُخرت عن الـزوال إىل                   

يبق وقت للمعركة من النهار، وكانوا ال يقاتلون يف الليل عند املصافَّة وإنما يبيتون العدو لـيالً وهـو                   العصر مل   
غار.  

ومقتضى التعليل ذه العلَّة وحدها أن يفضل تأخري املعارك يف هذا الوقت عن الزوال إىل آخـر العـصر أو إىل                     
يب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ذلك يف حروم فلوجود املانع وهـو             املغرب ليكون أبرد لألسلحة، أما ترك الن      

  .العجز عن القتال يف الليل وهذا املانع منتٍف يف العصور احلديثة
وقد ذكر ابن حجر وجها آخر يف فائدة هبوب الرياح، وهو أنَّ املسلمني نصروا يوم اخلندق بالريح فصار مظنةً                   

 ن       وهو ظاهر ما يف     : للنصر، قلتقال :  حيث قال  -وهي منقطعةٌ –رواية قتادة عن النعمان بن مقرعند : وكان ي
  .ذلك يج رياح النصر، فكأنَّ تلك الريح عالمةٌ على النصر واهللا أعلم
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حضور الصلوات، وما فيها من دعاء املسلمني يف صلوام للمجاهدين، كما جاء يف حديث قتادة               : األمر الثاين 
، وبـذلك أخـذ     ويدعو املُؤمنون جليوشهم يف صالِتهم    عند ذلك يج رياح النصر      :  يقال وكان: عن النعمان 

صالح الدين حني أخر معركة حطّني إىل وقت خطبة اجلمعة ليوافق دعوات املسلمني يف اجلُمعة هلم، وكل ذلك                  
  .من أسباب النصر

  . هلم أن ال يترك الدعاء للمجاهدين يف كلِّ مكاٍنفينبغي للمسلم إذا علم أنَّ ااهدين ربما حتروا وقت دعائه
، وهذا منصوص حديث معقل بن يسار عن النعمان بن مقرن، وقيل يف هبوب الرياح               نزول النصر : األمر الثالث 

  .إنه أمارةٌ عليه كما تقدم
ها غييب ال يعلم حصوله يف      وذا يثبت استحباب وقت ما بعد الزوال مطلقًا، ألنه علِّل بعلل بعضها معقولٌ وبعض             

غري ذلك الوقِت، واألوىل للمجاهدين حتري هذا الوقت ما استطاعوا حيثُ مل يكن فيه ضرر، ملا فيه من أسباب                   
  .النصر وعوامل القوة، واهللا أعلم

  

ـ                  الليل: الوقت الثالث  لم  وهو وقت البياِت، وقد جاء يف البياِت نصوص عن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وس
. ال نعلم أحداً كره البيـات     : القهل غزو الروم إال البيات، و     وال بأس بالبيات    : وأصحابه، وقال أمحد بن حنبل    

انتهى، وإنما يكون لقوٍم بلغتهم الدعوةُ أو بعد احلكم ببلوغ الدعوة ألمة من األمم أو بلد من البالد كما حكم                    
صلى اهللا عليه وسلم عن أهل الدار يبيتون فيصاب من نـسائهم            ببلوغها الروم والفرس يف صدر اإلسالم، وسئل        

وذراريهم فأذن بذلك، وذلك منه صلى اهللا عليه وسلم ترجيح ملصلحِة البياِت وإدراك ِغـرة املـشركني علـى                   
  .مفسدة قتل النساء واألطفال والذرية ممن ال حيلُّ إفراده بالقتل

 للبياِت وإدراك ِغرة العدو،     الليلروج إىل القتال وغريه، واستحباب       للخ اخلميساستحباب  : فاحلاصل مما تقدم  
، للِقتال مصافَّةً وأفضلهما بعد الزواِل ملا علِّل به من العلـل، واهللا     وما بعد الزوال  ،  أول النهار : واستحباب وقيت 

  .أعلم، وصلَّى اهللا على عبده ورسوله حممد، وعلى آله وصحابته أمجعني
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ميدانياً حسياً وأن اهللا     كثريا من املسلمني يظن أن كل متعبد بفريضة اجلهاد ال بد له وأن ينتصر نصراً               إن 
منحصر عند الكثريين بالغلبة العسكرية والنصر       شرع اجلهاد ورتب عليه النصر احلسي فقط ، ألن مفهوم النصر          

ة ومل يضمن ملن ركب أهواهلا أن ينتصر ، بل قـال            شرع لنا هذه الشعري    امليداين فحسب ، واهللا سبحانه وتعاىل     
ِإن يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح مثْلُه وِتلْك األيـام            املسلمني العسكرية يف بعض األحيان     مثبتاً هلزمية 

السنة ماضية ، وكـان   كد أن هذهنزلت هذه اآلية لتؤ،  ) 141آل عمران ( اآلية ،   .. نداِولُها بين الناِس
بأهل أحد ، ولو اتسعت مدارك الناس وفهموا         نزول تأكيد هذه السنة الكونية بعد اهلزمية العسكرية اليت حلقت         

سنام اإلسالم ال ميكن أبداً أن خيسر بل هو منتـصر علـى كـل                معىن النصر لتأكدوا أن كل من ركب ذروة       
نا مفهوم النصر حقه وقدره احلقيقي وذلك من خالل التأمل يف أدلـة             ولو أعطي  ، األحوال حىت لو أسر أو قتل     

على كل أحوالـه     والسنة لوجدنا أن األمة اإلسالمية مجعاء ال ميكن أن ختسر باجلهاد ، بل اجلهاد ربح              الكتاب  
  .وإن بدا أحياناً يف امليدان غري ذلك

  :معاين النصر

دت يف الكتاب والسنة ، رغم أن العبارات ال تكفيها فهي           معاين النصر اليت ور    ونقف بعبارات يسرية على بعض    
  : بسط مطول يف مصنف مستقل ، ولكن ماال يدرك كله ال يترك جله ونقول حتتاج إىل

   :أول معاين النصر
سواًء على مستوى الفرد أو على مستوى األمة ، هو انتصار  إن أعظم أنواع النصر وهو الذي يتحقق لكل جماهد

واحملبوبات الثمانية وما يتفرع عنها من حمبوبات عندما يسلك طريق اجلهاد ، وتلك              سه وشيطانه ااهد على نف  
عليها عـدها اهللا تعـاىل       اجلواذب األرضية اليت فشل كثري من املسلمني بل فشلت األمة مبجموعها يف االنتصار            

واجكُم وعِشريتكُم وأَموالٌ اقْترفْتموها وِتجارةٌ تخشونَ قُلْ ِإن كَانَ آباؤكُم وأَبنآؤكُم وِإخوانكُم وأَز بقوله
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كَسادها ومساِكن ترضونها أَحب ِإلَيكُم من اللِّه ورسوِلِه وِجهاٍد ِفي سِبيِلِه فَتربصواْ حتى يأِْتي اللّه ِبـأَمِرِه                 
للجهـاد   ، والعبد حينما يترك هذه احملبوبات الثمانية وخيرج        ) 24التوبة   ( قَوم الْفَاِسِقني   واللّه الَ يهِدي الْ   

  . يكون قد انتصر على نفسه وعلى شهوته وعلى هذه اجلواذب املثبطة
الفـسق   هذا النصر يكون قد حقق نصراً آخر هو أعظم من األول حينما ثبت له أنه ليس من أهل                  ومن خالل 
عندما أثبت عملياً أنه حيب اهللا       خماطب بتهديد اهللا ووعيده يف آخر اآلية ، كل هذا النصر قد حصل له             وأنه غري   

 . ورسوله واجلهاد يف سبيله فما أعظم ذلك النصر
   :املعىن الثاين من معاين النصر

يتـربص بـه    آخر ولكن هذه املرة انتصاره على شيطانه الذي          وإذا خرج العبد للجهاد يكون قد حقق انتصاراً       
قال : السبل كما جاء ذلك يف صحيح البخاري عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال                وحياول إعاقته عن اجلهاد بكل    

فقال له أتؤمن وتذر دينك وديـن        إن الشيطان قعد البن آدم يف طريق اإلميان        " صلى اهللا عليه وسلم    رسول اهللا 
قال له أاجر وتترك مالك وأهلك ؟ فخالفه فهاجر ، مث           ف آبائك ؟ فخالفه فآمن ، مث قعد له على طريق اهلجرة          

له أجتاهد فتقتل نفسك فتنكح نساؤك ويقسم مالك ؟ فخالفه فجاهد فقتـل ،               قعد له على طريق اجلهاد فقال     
  . فباجلهاد يتحقق النصر على الشيطان وينال العبد جنة الرمحن " أن يدخله اجلنة فحق على اهللا

  :النصراملعىن الثالث من معاين 
والَِّذين جاهدوا ِفينا لَنهِدينهم  ألنه أصبح من أهل قوله تعاىل إن ااهد إذا خرج للجهاد فإنه قد حقق نصراً

ِسِننيحالْم علَم ِإنَّ اللَّها ولَنبس   ) اهد،  ) 69العنكبوتهلدايـة اهللا   فما أعظم ذلك النصر عندما يتعرض ا
سبحانه وتعاىل هو التوفيق هلا ، فمن        اىل ، فأعظم نصر على الشيطان هو اهلداية وأعظم فضل من اهللا           سبحانه وتع 

جاهد فقد حقق النصر باهلداية وأصبح من احملسنني الذين هلم من اهللا معية خاصة معية النصرة والتوفيق واهلداية                  
بحت أمة مهدية هلا معية خاصة كمـا        األمة مبجموعها وشاركت يف اجلهاد حقاً ألص       والصالح ، ولو جاهدت   

  . عهد الصحابة والتابعني أمة موفقة غالبة منصورة كانت يف
 :املعىن الرابع من معاين النصر

بلسانه ، بل بعضهم يتفيهـق       وخبروج العبد للجهاد يكون قد انتصر على املثبطني من بين جلدته الذين يتحدثون            
لَو خرجواْ ِفيكُم ما زادوكُم  اهللا تعاىل بقوله جلهاد وقد فضحهمبلي أعناق النصوص لتخدم تثبيطه لألمة عن ا

      ِفيكُمةَ ونالِْفت كُمونغبي واْ ِخالَلَكُمعضاالً وَألوبونَ ِإالَّ خاعمس  ِبالظَّـاِلِمني ِليمع اللّهو ملَه )   47التوبـة ( 
للمثبطني ، ليس لـضعف      ) سماعونَ ( صلى اهللا عليه وسلم أن فيهم     ذه اآلية صحابة رسول اهللا       خياطب اهللا 

أخفت بواطنهم ، و لعظم فتنة املثـبطني ولبـسهم احلـق             إميام ولكن ألن املثبطني أصحاب مرتلة يف أقوامهم       
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 نهم ، ومن  اإلميان أن ينخدعوا بقوهلم لذا حذر اهللا خري الناس بعد األنبياء م            بالباطل و بإتقان شبههم ميكن ألهل     
فَِرح الْمخلَّفُونَ ِبمقْعِدِهم ِخالَف رسوِل اللّـِه وكَِرهـواْ أَن يجاِهـدواْ     املثبطني من فضحه اهللا تعاىل بقوله

              رح دأَش منهج ارقُلْ ن رواْ ِفي الْحنِفرقَالُواْ الَ تِبيِل اللِّه وِفي س أَنفُِسِهمو اِلِهموـونَ       ِبأَمفْقَهوا يكَـان ا لَّو 
خبيلهم ورجلهم وبكل ما أوتوا من قدرة كل ذلك ليمنعوا العبد مـن       فاملثبطون عن اجلهاد جيلبون    ) 81التوبة  (

انتـصاراً   مينعون األمة من السري على طريق العزة ، وااهد حينما خيرج للجهاد يكون قد حقق               اجلهاد وبالتايل 
شيطانه ومن مث انتصر على املخذلني        فبعد انتصاره على نفسه وشهوته ودنياه انتصر على        على اخلوالف املثبطني ،   

  .من بين جلدته الذين يتحدثون بلسانه
  :املعىن اخلامس من معاين النصر

الشعرية رغم ما يصيبه من نصب وشدة وما يعرض          إن ااهد حينما يثبت على طريق اجلهاد وعلى مبادئ هذه         
يثَبت اللّه الَِّذين آمنواْ ِبالْقَوِل الثَّاِبِت ِفـي    مبفرده واهللا تعاىل يقول هذا وحده يعد انتصاراًله من تثبيط إن 

ثبت على طريـق   فمن ) 27إبراهيم  (  الْحياِة الدنيا وِفي اآلِخرِة ويِضلُّ اللّه الظَّاِلِمني ويفْعلُ اللّه ما يشاء
نصراً له ؟ بلى واهللا ، فكم رأينا مـن            بأداء هذه الشعرية وأصبح من أهل هذه اآلية أال يعد ذلك           اجلهاد واستمر 

عاته تغريت وخدم شهوته ودنياه مبا حتصل له مـن طريـق            اوقن،   جاهد وانتصر يف امليدان ولكن مبادئه هزمت      
زال ثابتاً جياهد ، وهم مل يهزموا      يصبهم من الشدة والشقاء ما أصاب غريهم ممن ال ي          مل اجلهاد وكم رأينا آخرين   

خـدماً خيـذلون     هزمت قناعتهم ، لفَّتهم تيارات فاسدة فأصبحوا هلا       يدان ولكن الدنيا هزمت مبادئهم و     امل يف
 . على املبدأ هو النصر احلقيقي ؟ ويعتذرون هلزمية قناعتهم بآالف األعذار ، أليست هذه هي اهلزمية والثبات

  :لنصراملعىن السادس من معاين ا
مبادئه ونصرة  للجهاد يكون قد حقق انتصاراً آخراً وذلك حينما يبذل نفسه ووقته وماله يف سبيل وخبروج العبد

الغلبة أم لعدوه ، فبما أنه عـال مببدئـه           ملعتقده ودينه ، فإن الفداء هلذا الدين هو انتصار بنفسه سواء كانت له            
فقد قـال اهللا تعـاىل      ،  لو حقيقي حىت لو هزم يف امليدان        ع وقاتل من أجله وبذل نفسه رخيصة له ، فإن ذلك         

والَ تِهنوا والَ تحزنوا وأَنتم اَألعلَـونَ ِإن كُنـتم            وألصحابه عندما هزموا يف    لرسوله صلى اهللا عليه وسلم    
ِمِننيؤم  )    م و      ) 139آل عمران وسـلم وفـر    جرح رسول اهللا صلى اهللا عليهم       قتل منهم سبعون ومثل

آخرون مث تاب اهللا عليهم ، إال أن ذلك ال يغري من احلقيقة شيئاً بل رغم ذلك فإم يف علو ، فعلـو ااهـد                         
حصل عندما دخل ميدان الرتال وخاض معركة اإلسالم فهذا هو علوه ، فانتصر على عدوه بعلوه ، فعندما جيابه                   

 قلة ليس معهم إال اإلميان ، فمن أجل ماذا جتاهد األمـة             القليل وهم فقراء   قوم عزل ال ميلكون من السالح إال      
البحت مؤكـدة    أقل منه عدداً وعدة ؟ من أجل ماذا جتاهد األمة عدوها وهزميتها باملقياس املادي              عدوها وهي 
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أعدت ما استطاعت أليـست أمـة        واقعة ؟ أليست أمة ال متلك املقومات املادية نسبة لعدوها وتواجهه بعدما           
بإمياا عدوها املدجج بأحدث األسلحة والعتاد إـا أمـة           جمرد بدء الصراع ، إن األمة اليت تواجه       منتصرة من   

  . منتصرة بشموخها ومبادئها
أال يعد هذا علوا ونصراً      " تكنلوجيا" عندما يواجه من كان هذا حاله دول العامل بعدا وعتادها وما متلكه من              

التاريخ يكتب مبداده حياة األبطال ولو كانت ايتهم         ه ؟ بلى واهللا إن    أرخص العبد فيه نفسه من أجل ما يعتقد       
 وعاش يف ذل فإن التاريخ ال يذكره بل ميقته ، وما أكرب البون وأعظم الفـرق                الشهادة ، ومن خلد أكثر منهم     

 . رب العاملني بينهم عند
جلها ، يكون قد حقق نصر املبدأ وعلو        من أ  ويف ثبات ااهد على طريق اجلهاد وعلى معتقده ومبادئه اليت قاتل          

 : العقيدة والدين على طائفتني
البدع واخلرافة والفلسفة اليت أبعدت النجعة        من أهل  ]مليةامل[انتصر مببادئه على مبادئ الضالل      : الطائفة األوىل 

ـ           وكدرت صفو النصوص وأولتها وحرفتها عن      ل مـن   أصلها من أجل إرجاع ااهد عن مبادئه فإذا أصر وقات
 .من أهل الضالل والتخذيل من شبه فإنه حقق نصراً عليهم أجلها ومل يستمع ملا يطرح

فحينما يعلنها صرحية أنه يـتمىن   انتصر مببادئه على مبادئ أهل الكفر والزندقة والردة واإلحلاد ، :الثانية الطائفة
 .  فإن ذلك يعد من أعظم النصرقناعاته وال يؤخر شيئاً املوت يف سبيل ما يعتقد وأن املوت ال يقدم يف

حينما هددهم بالقتل والصلب بعـدما أعلنـوا   ، مبوقف من كانوا سحرة لفرعون  العظيم ويتجلى ذلك النصر
 أَينا أَشـد  فَلَأُقَطِّعن أَيِديكُم وأَرجلَكُم من ِخلَاٍف ولَأُصلِّبنكُم ِفي جذُوِع النخِل ولَتعلَمن  ... فقال إميام

قَالُوا لَن نؤِثرك علَى ما جاءنا ِمـن    النظري وبعلو منقطع، فأجابوا بعزة املؤمن ،  ) 71طه (   عذَابا وأَبقَى
ويف جواب آخر هلم  ،  )72طه  (  الْبيناِت والَِّذي فَطَرنا فَاقِْض ما أَنت قَاٍض ِإنما تقِْضي هِذِه الْحياةَ الدنيا

اهللا أكرب نعم  وما تنِقم ِمنا ِإالَّ أَنْ آمنا ِبآياِت ربنا لَما جاءتنا ربنا أَفِْرغْ علَينا صبرا وتوفَّنا مسِلِمني   قالوا
  . على املبدأ حىت املمات واهللا إن هذا هلو النصر العظيم الثبات

 أيضاً بقصة خبيب رضي اهللا عنه عندما كان مصلوباً بني أيدي كفار قريش وليس بينـه وبـني                   و يتجلى النصر  
 فلما وضعوا فيه السالح وهو مصلوب نادوه        "األسود عن عروة حيث قال       املوت إال حلظات كما يف رواية أيب      

أعظمـه    اهللا أكرب ما   " حممدا مكانك قال ال واهللا العظيم ما أحب أن يفديين بشوكة يف قدمه             وناشدوه أحتب أن  
  . من نصر وعلو

عليها كما أثىن على أولئك الذين وصفهم بأم         وكم من أمة قتلت وأبيدت وانتدثرت مل خيلد اهللا ذكرها ويثين          
الكفر أصحاب األخدود على أمرين إما الرجوع عما هم عليه أو املوت حرقاً              فازوا فوزاً كبريا ، لقد ساوم أهل      
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نار اآلخرة بـدخول     املبادئ ، فلم تكن نار الدنيا لترجعهم عما هم عليه ، فآثروا النجاة من             والثبات على    بالنار
منظر النريان العظيمة ، بل دخلوا فيها لينتصروا ،    نار الدنيا ، فتهافتوا يف النار كأم جراد بإقدام وفداء مل يرعهم           

اهللا رضيعها ليشرح هلا مفوهم النـصر       وغاب عنها مفهوم النصر أنطق       وعندما تقاعست امرأة واحدة وفكرت    
، فقفزت يف النـار      " احلق صربي فإنك على  ايا أمه    : " الكبري ، فقال هلا كما جاء عند مسلم        احلقيقي والفوز 

ِإنَّ الَّـِذين    مبا مل ميدح به أحداً قبلهم وال بعدهم فقـال  فخلد اهللا ذكرهم مادحاً هلم ، فانتصرت ورضيعها
فكل ،  ) 11االنشقاق  (  ا الصاِلحاِت لَهم جنات تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار ذَِلك الْفَوز الْكَِبريآمنوا وعِملُو

الشهادة تبني معىن النصر     غاب عنه معىن النصر احلقيقي كتلك املرأة منهم فإن هذه اآلية وهذا املدح وهذه              مؤمن
  . وتوضح ما غاب عن األفهام

   :لسابع من معاين النصراملعىن ا
قريب من املعىن الذي سبق إال أنه يفترق أن املبـدأ            ومن معاين النصر أن ينصر اهللا عباده نصر حجة وبيان وهو          

املنتصر بل يتعدى إىل غريه سواء مات صاحبه أم مل ميت ، املهم أن حجته تبلغ                 املنتصر هنا ال يكون الزماً على     
إبراهيم عليه السالم    ضعفاً مل ينتصر نصراً ميدانياً ، كما قال تعاىل عن نصر حجة           ا أقوام ولو كان مست     ويقتنع

وِتلْك حجتنا آتيناها ِإبراِهيم علَى قَوِمِه نرفَع درجاٍت من نشاء ِإنَّ ربك   على قومه بعد مناظرم حيث قال
ِليمع ِكيمح   )  ه فقال  هووالرفع  ) 83األنعاماالنتصار ، وكذلك نصر اهللا إبراهيم على النمرود عندما حاج

أَلَم تر ِإلَى الَِّذي حآج ِإبراِهيم ِفي ِربِه أَنْ آتاه اللّه الْملْك ِإذْ قَالَ ِإبراِهيم ربي الَِّذي يحِيـي ويِميت   اهللا
ِإبراِهيم فَِإنَّ اللّه يأِْتي ِبالشمِس ِمن الْمشِرِق فَأِْت ِبها ِمن الْمغِرِب فَبِهت الَّـِذي              قَالَ أَنا أُحِيـي وأُِميت قَالَ      

الظَّاِلِمني مِدي الْقَوهالَ ي اللّهو كَفَر   ) 258البقرة ( .  
د قتل الغالم ولكن حجتـه      ويف قصة انتصار مبدأ غالم أصحاب األخدود دليلٌ واضح على معىن نصر املبدأ فق             

فنصر احلجة بسبب مقتل الغالم وثباته قبل مماته كان نـصراً   ومبدأه انتصر وغلب كفر امللك وأسلم الناس مجيعاً   
واملعتقد  عصره رغم ما ميلكه الكفر من قوة وسطوة إال أنه اندحر أمام ذلك الثبات واملبدأ               ظاهراً هزم الكفر يف   

  . العظيم
ال تـزال    " ونصرها فقال كما يف الـصحيحني      أخرب الرسول صلى اهللا عليه وسلم بظهورها      والطائفة املنصورة   

أنـه   فهذا الظهور أدناه   " ال يضرهم من خذهلم حىت يأيت أمر اهللا وهم كذلك          احلق طائفة من أميت ظاهرين على    
دائهم علـيهم   واجتماع أع  ولكن رغم خذالن األمة هلم     دولة وسلطان    وقد يكون معه ظهور    ظهور حجة وبيان  
  . فإم ظاهرون
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    :املعىن الثامن من معاين النصر
جهـاد   أنواع نصر اهللا للمجاهدين أن يهلك عدوهم بقارعة من عنده ويكون سبب تلك القارعـة هـو                 ومن

املكافأة يف املعركة ، ولكـن اهللا        ااهدين ، فقد يعجز ااهدون عن هزمية عدوهم يف امليدان وهذا غالباً لعدم            
ي عزيز ، ومبا أن ااهدين قد بذلوا السبب وعملوا مبا أوتوا من قوة ووسع لإلعداد جلهاد األعداء ، فإن اهللا                     قو

 بقوله البسيط ومواجهتهم الضعيفة سبباً هلالك عدوهم بقارعة من عنده وأكد اهللا لنا ذلك سيجعل من جمهودهم
 ًةِفئَةً كَِثري تن ِفئٍَة قَِليلٍَة غَلَبكَم ماِبِرينالص عم اللّهِبِإذِْن اللِّه و   )  249البقرة. (  

والقارعة اليت حلت بفرعون من أجل جهاد موسى عليه السالم ومن معه توضح هذا األمر ، فإن اهللا تعاىل قادر                    
 السالم أو بعد جميء موسى ولكن يف أول إعراض فرعون وتكربه ،            على أن يهلك فرعون قبل جميء موسى عليه       

 وجترب وخرج خبيله ورجله إلطفاء نور اهللا تعاىل ، ويف امليدان حلت القارعة بفرعون              ولكن اهللا أمهله حىت طغى    
فَأَوحينا ِإلَى موسى أَِن اضِرب بعـصاك الْبحـر     وجنوده وكان السبب موسى عليه السالم فقال اهللا تعاىل

ٍق كَالطَّوفَكَانَ كُلُّ ِفر ِظيِم فَانفَلَقِد الْع )  وقال،  ) 63الشعراء   امو همقَونُ ووعِفر عنصا كَانَ يا منرمدو
   ) . 137األعراف  (  كَانواْ يعِرشونَ

سلط اهللا عليهم عذابه ليـذعنوا       وملا ظهر جهاد النيب صلى اهللا عليه وسلم وأعرضت قريش عن االنصياع للحق            
أن قريشاً ملـا     " عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما        هللا عليه وسلم فقد جاء يف الصحيحني      ألمر النيب صلى ا   

سـنة   النيب صلى اهللا عليه وسلم ورأى منهم إدباراً دعا عليهم بسبع كسبع يوسف ، فأخـذم                استعصت على 
، فجاء أبو   من اجلوع الدخان   حست كل شيء حىت أكلوا اجللود وامليتة واجليف وينظر أحدهم إىل السماء فريى            

إنك تأمر بطاعة اهللا وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكـوا            سفيان إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال له يا حممد          
ِإنكُـم  ..  إىل قولـه ،  ) 10الدخان  ( فَارتِقب يوم تأِْتي السماء ِبدخاٍن مِبٍني   فادع اهللا هلم قال تعاىل

كل ما أصام كان بسبب ،  ) 16 – 15الدخان (  يوم نبِطش الْبطْشةَ الْكُبرى ِإنا منتِقمونَ عاِئدونَ 
وسلم هلم وكان ذلك بعد اهلجرة وتشريع اجلهاد ، ومل يصبهم ما أصـام بـسبب                 جهاد النيب صلى اهللا عليه    

يف   رجـل  200ل من قريش ما ال يزيد عـن         صلى اهللا عليه وسلم يف ميدان املعركة ، فالرسول قت          جيش النيب 
قريشاً بقارعة من عنـده     ن نصف هذا العدد ، ولكن اهللا أصاب         معاركه معهم ، وهم قتلوا من املسلمني قريباً م        

  . أهلك آخرين على كفرهمماً وأذعنت ألمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهدى منهم أقوا
احلقيقة فلم يكن ااهدون يف ميدان املعركة أقوى وال أقدر           يت هذه ويف عصرنا احلاضر أكد زوال االحتاد السوفي      

والفساد  وال أكثر من السوفييت ولكن حبرم لدين اهللا تعاىل وقتلهم ألوليائه تتابعت عليهم احملن والباليا والفقر               
 زالت علـى    فهاهي دول ال   حىت سقط االحتاد السوفييت ، فمن قال إنه سقط بسبب النظام الشيوعي االشتراكي            
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االحتاد السوفييت كانت أكثر ديوناً منها ال سـيما          ذلك النظام ومل تسقط ومن قال بسبب ديوم فأمريكا وقت سقوط          
لناظر ااحلكم العسكري الدكتاتوري هلا فال تزال دوالً أشد منها حكماً عسكرياً باقية و             الديون الداخلية ومن قال بسبب    

والشواهد مـن    وجهاد ااهدين هلم    ميكن أن يبدي أسباباً أعظم من حرم للدين        ألسباب سقوط االحتاد السوفييت ال    
وكلها تدل على أن جهاد ااهدين هو السبب الرئيسي إلحالل العذاب            التاريخ ومن قصص األنبياء أكثر من أن حتصر       

نر النصر عاجالً فإنه     مل عاىل ولو حارم فاجلهاد سبب هلالك الكافرين والنصر للمؤمنني من عند اهللا ت           والدمار على من  
القوارع اليت حلت بالكافرين كان بسبب جهـاد         يوشك أن يكون وال يوجد يف التاريخ قوم هلكوا بدون سبب وكل           

 . اهللا الصاحلني رسلهم هلم أو بسبب جهاد املؤمنني من عباد
    :املعىن التاسع من معاين النصر

اً يف فقر الكافرين وموم على كفرهم وعدم هدايتهم ، وهذا من أعظـم              اجلهاد سبب  ومن صور النصر أيضاً أن يكون     
حىت املوت وهذا ما دعا بـه        النصر ، فحرم للدين وجماتهم للمجاهدين تصبح سبباً لضالهلم وإيغاهلم يف الكفر            أنواع

بنا ِإنك آتيت ِفرعـونَ  وقَالَ موسى ر  عليه السالم موسى وهارون عليهما السالم على فرعون وقومه فقال موسى
ومأله ِزينةً وأَمواالً ِفي الْحياِة الدنيا ربنا ِليِضلُّواْ عن سِبيِلك ربنا اطِْمس علَى أَمواِلِهم واشدد علَى قُلُـوِبِهم فَـالَ                    

اَألِليم ذَاباْ الْعورى يتواْ حِمنؤي  )  ذه،  ) 88يونس األمور يدل على أن حتققها يعـد   فدعاء موسى عليه السالم
قلوب الكافرين حىت يالقوا العذاب األليم وحينها يفرح املؤمنون          نصراً حقيقياً ، وأي هزمية أعظم من أن يشدد اهللا على          

فبطـرهم وأشـرهم    ) 49الـدخان  (   ذُق ِإنك أَنت الْعِزيز الْكَِرمي  يقال فيه ألئمة الكفر بذلك املوقف الذي
تلك األمور سوف تنتهي بانتهاء حيام اليت مل         وحرب اإلرهاب كل  ،  وطغيام وزعمهم الدفاع عن احلرية واحلضارة       

قَالَ هلْ أَنـتم      : ، عندما يقال هلم   ينتقل إىل موقف يشفي اهللا به صدور املؤمنني          يبق منها إال أقل مما فات ، وبعدها       
يف الدنيا فقـد مـنح اهللا    وإن حتقق فقر الكافرين ، ) 55الصافات  ( فَاطَّلَع فَرآه ِفي سواء الْجِحيِم  عونَ مطَِّل

  .أكتافهم لعباده املؤمنني
 عليه وسلم أيضاً سبباً يف بغي اليهود وطغيام ، فشد اهللا على قلوم حىت ماتوا وهـم                 قد كان جهاد النيب صلى اهللا     و

 . ما يعرفون أبناءهم ، فماتوا على الكفر واملوعد يوم احلسابيعرفونه ك
    :املعىن العاشر من معاين النصر

يعمل ويكدح هللا تعاىل إمنا ذلك من أجل أن يدخل اجلنـة             ومن صور النصر أن يتخذ اهللا من عباده شهداء ، فكل عبد           
 الناِس وِليعلَم اللّه الَِّذين آمنواْ ويتِخذَ ِمنكُم شهداء واللّه الَ يِحب            وِتلْك األيام نداِولُها بين  ...    لذا فإن اهللا تعاىل   

الظَّاِلِمني  )  هللا هلذه املرتلة فقد فاز وانتصريصطفيه ا فالشهادة اصطفاء من اهللا تعاىل لعباده ومن،  ) 140آل عمران ،
  متناها ثالثـاً بقولـه كمـا يف   فاء من اهللا ، وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم   اصط والشهادة هي غاية مطلوبة لذاا ألا     

ولوددت أن أقتل يف سبيل اهللا مث        : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : الصحيحني عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال         
 الَِّذين قُِتلُواْ ِفي سِبيِل اللِّه أَمواتا بلْ أَحيـاء  والَ تحسبن  وقال اهللا مؤكداً ذلك النصر " أحيا مث أقتل مث أحيا مث أقتل
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والَ تقُولُواْ ِلمن يقْتلُ ِفي سبيِل اللِّه أَموات بـلْ أَحيـاء ولَِكـن الَّ      ، ) 169آل عمران (   ِعند ربِهم يرزقُونَ
 نصر بذاا ما جاء يف الصحيحني عن أنس ابن مالك رضي اهللا الشهادة ودليل على أن،  ) 154البقرة (   تشعرونَ
فزت  حرام بن ملحان وكان خاله يوم بئر معونة ، قال بالدم هكذا فنضحه على وجهه ورأسه وقال                  ملا طعن  "عنه قال   

صار ااهد  اجلنة ، واألدلة على انت      فكيف ملن قتل وعاين املوت أن يقسم بالفوز ، إال أنه قد وجد ريح              "ورب الكعبة   
يف أبواب مستقلة يف فضائل الشهادة يف سبيل اهللا ، فمن رزق الشهادة              بنيل الشهادة وحدها كثرية جداً بسطها العلماء      

  .احملقق فقد انتصر النصر
  :املعىن احلادي عشر من معاين النصر

 ناس وكثري منهم حيصر النصر به     وهذا هو الذي يعرف معناه كل ال      ،  امليداين نصر املعركة     ومن صور النصر أيضاً النصر    
اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يف        فقط وهذا خلل يف املفهوم ، فما النصر امليداين إال أحد أنواع النصر وقد فرح به رسول                

ناس يدخلُونَ ورأَيت ال  ِإذَا جاء نصر اللَِّه والْفَتح   ممتناً عليه آخر حياته وأراه اهللا ذلك النصر قبل مماته مث قال له
  .)النصر (  فَسبح ِبحمِد ربك واستغِفره ِإنه كَانَ توابا  ِفي ِديِن اللَِّه أَفْواجا 

  
 ولكن مثلنا ذه الصور اليت تدخل كلها حتـت وعـد اهللا           ،  ال جمال حلصرها    ،  وهي كثرية   ،  هذه بعض صور النصر     
،  ) 51غـافر   (  ِإنا لَننصر رسلَنا والَِّذين آمنوا ِفي الْحياِة الدنيا ويوم يقُوم الْأَشهاد  سبحانه وتعاىل عندما قال

فمن ضعف إدراكه عن معاين النصر فإنه يقول كيف حيق ،  ) 47الروم  ( وكَانَ حقا علَينا نصر الْمؤِمِنني   وقوله
معه أحد ، ومن فهـم        الرسل واملؤمنني ، ومن الرسل من قتل ومنهم من مل ميلك سلطة ومل يسلم              على نفسه نصر   اهللا

  .معاين النصر فإن اإلشكال عنه يزول
مل حيصل هذا  والغلبة والسلطان هو الذي سيؤول إليه احلال يف اية األمر لألمة اإلسالمية ، فإن لماً أن نصر التمكنيع

صلى اهللا عليه وسلم ووعوده بـالتمكني يف         ل دون أدىن شك فيمن بعدنا ، فبشائر الرسول        يف زماننا فإنه قطعاً سيحص    
والغلبة العسكرية والسلطان يف األرض والنصوص الدالة على ذلك كثرية           األرض ال تنصرف إال إىل معىن النصر امليداين       

مسعت رسول اهللا    ري رضي اهللا عنه قال    الرسول صلى اهللا عليه وسلم كما جاء عند أمحد وغريه عن متيم الدا             منها قول 
بلغ الليل والنهار، وال يترك اهللا بيت مدر وال وبر، إال أدخله اهللا هـذا   ليبلغن هذا األمر ما " صلى اهللا عليه وسلم يقول   

 اهللا عند مسلم عن ثوبان رضي وقوله كما " عزيز أو بذل ذليل، عزاً يعز اهللا به اإلسالم وذالً يذل به الكفر الدين، بعز
إن اهللا زوى يل األرض فرأيت مشارقها ومغارا وإن أميت سيبلغ ملكها             " عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه         وقوله كما جاء عند مسلم أيضاً عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال             " زوي يل منها   ما
ون اليهود فيقتلهم املسلمون حىت خيتبئ اليهودي من وراء احلجـر والـشجر             املسلم ال تقوم الساعة حىت يقاتل     " وسلم
وكما جاء   " شجر اليهود  يا مسلم يا عبد اهللا هذا يهودي خلفي تعال فاقتله إال الغرقد فإنه من             : احلجر أوالشجر  فيقول

 فتح القسطنطينية أو رومية فقالاهللا عليه وسلم سئل أي املدينتني ت عند أمحد عن عبد اهللا رضي اهللا عنه أن الرسول صلى   
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اهللا عليه وسلم ، وقال كما عند مسلم أيضاً عن           وسوف تفتح روما كما وعد بذلك النيب صلى        " رومية مدينة هرقل  " 
وجانب منها يف    هل مسعتم مبدينة جانب منها يف الرب       : " اهللا عليه وسلم قال هلم     أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى       

احلـديث ، وقـد      " ..سبعون ألفاً من بين إسحاق     ا نعم يا رسول اهللا ، قال ال تقوم الساعة حىت يغزوها           البحر ؟ قالو  
حيكـم األرض    " النيب صلى اهللا عليه وسلم خبروجه يف آخر الزمان وهو الذي سوف            تواترت أخبار املهدي الذي بشر    

  " .سبعاً ميأل األرض عدالً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجورا 
والسلطان كثرية ، وال يسوغ أبداً أن يتكل العبد           املبشرة بالنصر العسكري لألمة والتمكني يف األرض والغلبة        والنصوص

النصر آت ال حمالة ، ولكن جيب عليه إذا فهم معاين النصر أن يكون سباقاً هلا  على تلك النصوص ويترك العمل حبجة أن   
حياول جاهـداً أن حيقـق       نصر فإنه من اخلاسرين ، ولكن ال بد أن        األمة إذا انتصرت وليس له جمهود يف ذلك ال         ، فإن 

ِبنصِر اللَِّه ينصر  ويومِئٍذ يفْرح الْمؤِمنونَ   امليداين لنفسه شيئاً من معاين النصر األخرى حىت يأيت وعد اهللا بالنصر
ِحيمالر ِزيزالْع وهاء وشن يم  .  

   . والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه أمجعني

   

  : قال الشيخ عبداهللا بن عبد اللطيف رمحه اهللا تعاىل 
عمالكم ، فإن أصـلحتموها وصـلحت        عطوه من القوة والعدة ، فإنكم ال تقاتلون إال بأ         فال تغتروا بأهل الكفر وما أُ     

وعلم اهللا منكم الصدق يف معاملته ، وإخالص النية له ، أعانكم عليهم ، وأذهلم ، فإم عبيده ونواصيهم بيده ، وهـو                       
آل عمران  [  هنم وِبئْس الِْمهاد  متاع قَِليلٌ ثُم مأْواهم ج     الَ يغرنك تقَلُّب الَِّذين كَفَرواْ ِفي الِْبالَِد          الفعال ملا يريد  

 :196- 197  .[   
استطاع فعليكم مبا أوجبه اهللا وافترضه من جهادهم و مباينتهم ، وكونوا عباد اهللا على ذلك إخواناً وأعواناً ، وكل من                     

ـ                     ب جهـاده   هلم ، ودخل يف طاعتهم ، وأظهر مواالم ، فقد حارب اهللا ورسوله ، وارتد عن دين اإلسالم  ووج
: "  ، وال تنتصروا إال بربكم ، واتركوا االنتصار بأهل الكفر مجلة وتفصيالً ، فقد قال صلى اهللا عليه وسـلم                      ومعاداته

  " . إنا ال نستعني مبشرك 
 اليت تنتسب إىل اإلسالم ، هم الذين أفسدوا علـى النـاس دينـهم                )يف وقته رمحه اهللا   الدولة املصرية    (وهذه الدولة   

 ، استسلموا للنصرانية ، واحتدت كلمتهم معهم ، وصار ضررهم وشرهم على أهل اإلسالم ، واألمة املستجيبة                  ودنياهم
لنبيها ، واملخلصة لرا ، فحسبنا اهللا ونعم الوكيل ، وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب  ، وصلى اهللا علـى                        

 ] 8 ج : [ة الدرر السني                  .حممد وآله وصحبه وسلم 
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   البيان الصائب يف شرح حديث الرباء بن عازب  
اهللا بن عثمان المذحجي  اليمان عبديأب: بقلم 

بعثين رسول  : فقال  أين تريد ؟    : لقيت عمي ومعه الراية فقلت      " عن الرباء بن عازٍب رضي اهللا عنه قال          
  ويف روايٍة   " تزوج امرأة أبيه أن اضرب عنقه وخذ ماله          -ويف لفٍظ    - اهللا عليه وسلم إىل رجٍل نكح        اهللا صلى 

وابن ماجه  ) 1/255(والترمذي  ) 2/85( رواه أصحاب السنن بألفاٍظ متقاربٍة فرواه النسائي          "ومخّس ماله " 
، ٍم ووافقـه الـذهيب      صحيح على شرط مـسل    : وقال  ) 2/191(واحلاكم  ) 4457(وأبو داود   ) 2607(

) 5/14(وابن القيم يف حاشيته على سنن أيب داود ونقل يف زاد املعاد             ) 12/204(وصححه ابن حزٍم يف احمللى      
  . هذا حديثٌ صحيح : عن ابن معني أنه قال 

وجعله من أحسن ما يزيل اإلشـكال يف        ) 10/67(وصححه اإلمام حممد بن عبدالوهاب كما يف الدرر السنية          
  . ) 6/214(كما يف جمموع مؤلفاته ، تكفري املوحد إذا أشرك باهللا ومل ينكر مجيع اإلسالم مسألة 

  

 نرى  ") : 3/1085(أما الكالم على فقه احلديث وهو املقصود هنا فقال اإلمام أمحد يف مسائله رواية عبد اهللا                 
 وكذلك املرتد ال يرثه أهله      ":  قال   " واهللا أعلم أن ذلك منه على االستحالل فأمر بقتله مبرتلة املرتد وأخذ ماله            

  .هـ .ا"  ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم "ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
 ":  ]22آل عمران [ اآلية   والَ تنِكحواْ ما نكَح آباؤكُم من النساء وقال ابن جرير يف تفسريه يف قوله تعاىل 

اح على من حرم اهللا عليه عقده عليه بنص كتابه الذي الشبهة يف حترميها عليه وهـو حاِضـره                   إعالنه عقد النك  
.. فكان فعله ذلك من أدل الدليل على تكذيبه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما أتاه به عن اهللا تعاىل ذكره                      

  هـ . ا"ه يف املرتد عن اإلسالمك كان سنتفلذلك أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقتله وضرب عنقه ألن ذل
 فلما أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف هـذين احلـديثني              ") : 3/148(وقال الطحاوي يف شرح املعاين      

  هـ . ا"بأخذ مال املتزوج وختميسه دل ذلك على أن املتزوج كان بتزوجه مرتداً حمارباً فوجب أن يقتل لردته 
 إن ختميس ماله دل على أنه كان كافراً ال فاسقاً وكفره بأنه مل حيرم               ") : 20/90(وقال ابن تيمية يف الفتاوى      

  هـ . ا"ماحرم اهللا ورسوله 
 فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه فيقتل ويصري مالـه فيئـاً               ": وقال ابن كثٍري يف تفسريه يف سورة النساء         

  هـ . ا"لبيت املال 
 فدل على أم مل يسألوه هل تزوجها         "فما سألوه وال كلموه   " وزاد  ) 4/292(واحلديث رواه أمحد يف مسنده      
  :وهذا احلديث فيه فوائد ، معتقداً حلً ذلك أم غري معتقٍد 
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  . أن لسان احلال أنطق من لسان املقال : األوىل
 أو  أن اجلحود أو االستحالل قد يظهر يف عمٍل من األعمال وهذا كفر رٍد وإباٍء فليس اجلحود                : الثانية

  .االستحالل القليب واقعاً بنطق اللسان فقط فصح أن االستحالل قد يظهر يف عمٍل من األعمال 
  :أن ذلك الرجل قتله النيب صلى اهللا عليه وسلم ردةً من وجوٍه  : الثالثة

  .وال خيمس إال مال الكافر ) ومخّس ماله ( قوله : أحدها 
  ) .زىن ( لٌ ظاهر فلم يقل والزواج استحال) نكح وتزوج ( قوله : الثاين 

  .أنه عقد لقاتله رايةً ومل تكن تعقد إال للكفار : الثالث 
مل يأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم برمجه وإمنا أمر بقتله فدل على أن ذلك القتل ليس حبٍد للزنا                   : الرابع  
  .بل ألجل الردة 

وذا يتبني الرد على من زعـم أن        ، ليه  ليس يف احلديث أمرهم بالصالة عليه أو أم صلوا ع         : اخلامس  
  .ذلك القتيل ليس مبرتٍد 
أن من عقَد عقْد زواٍج على أمه أو أخته أو ابنته أنه مرتد مبجرد هذا الفعل باستحالله                  : الفائدة الرابعة 
  .بفعله ماحرم اهللا عليه 

ألم يـأتون   ، ةً فحسب   أن فعل من يسمون باجلنس الثالث فعلٌ كفري ليس كبريةً وجرمي           : اخلامسة
برجلني يعقد أحدمها على اآلخر عقد زواٍج ويشهدون على ذلك ويوثقونه وجيعلون لـذلك وليمـةً كـبريةً                  
ويوزعون على الناس بطاقاٍت فيها الدعوة هلم مبناسبة زواج الشاب فالنٍ  على الشاب فالن ويدعوه بزوجـي                  

 عقَد عقْد الزواج على امرأة أبيه مع مافيه من االسـتهتار  ويهنئونه على ذلك فهذا الفعل منهم أخبث وأشنع ممن   
  .واالستهزاء بالشرع املطهر بتشبيه اللواط بالنكاح املشروع 

أن من وقع يف املكفرات الظاهرة املعلومة من الدين بالضرورة وهو يف بالد اإلسالم وأهـل                 : السادسة
فيها دعواه اجلهل حبرمتها ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم          العلم عنده متوافرون اليعذر فيها باجلهل بل واليقبل         
  .مل يقل بني له األمر أو أقم عليه احلجة بل أمر بقتله 

فيه حجةٌ ملن مل ير وجوب االستتابة إذا كانت الردة مغلظةً فإن النكاح باحملارم أمر يف غايـة                  : السابعة
  .الفجور 

لترخيص للمصارف الربوية وأوكار الزنـا وأوكـار اللـواط          ن التقنني وا   إ فيه حجةٌ ملن قال    : الثامنة
  .ومحايتها وحراستها من املنكرين هلا بيٍد أو لساٍن أن ذلك استحاللٌ صريح وكفر بالشرع 
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 خيشى  ": وقد سئل حممد بن إبراهيم رمحه اهللا عن البلدان اليت يوجد فيها أسواق للبغايا وحتمى وال إنكار فقال                   
  هـ . ا"ر وقد يكون كالقوانني ألنه إذنٌ عمومي وإن مل يعتقد أنه حاللٌ أن يصل إىل الكف

ومراده أن فعل هذه البلدان مشاةٌ للقوانني ألنه إذنٌ عام أو ترخيص عام كالقانون ولذلك خيـشى أن يكـون                    
  . ومعناه أنه لو كان قانوناً فهو كفر بال شٍك  وال خشيٍة وإن مل يعتقد أنه حاللٌكفراً 

  .وصلى اهللا على نبينا حممد 
  

  
 

؛ أن العلماء الذين تربزهم الدولة للناس هم يعلمون          ومن األشياء املهمة يف هذا    " 
وأن احلكومات قد نقضوا هذه ، ال حتكم الناس اليوم" ال إله إال اهللا"يقني أن  علم

وخيادعون ، وخيادعون أنفسهم، ومع ذلك يدلسون على أنفسهم، العظيمة الكلمة
  .أساس  فهم كالذي يبين على غري، العبادات والفتاوى للناس يف مسائل مع غياب األصل العظيم ناس بذكرال

  

وإىل هيئـات فـض     ،  احملاكم التجارية  هؤالء الناس يذهبون يتحاكمون إىل       ؛ يعلمون أن   فهؤالء الذين يفتون  
وهو كفر أكرب خمرج من     ، ا أنزل اهللا  وهذا حكم بغري م    ،   وفض مشاكل األطراف التجارية   ،  املنازعات التجارية 

  .ذلك  ومع ذلك ال يتحدثون عن،  العلم امللة كما ال خيفى على أهل
  

برية من الكبائر، فهذا الربا الذي يوجد        ك  هذه البنوك ال ميكن لعامل صادق أن يقول إن الربا هذا هو جمرد             ..الربا
 ]سورة الشورى[ اُء شرعوا لَهم ِمن الديِن ما لَم يأْذَنْ ِبِه اللَّهلَهم شركَ أَم يف بالدنا هو تشريع من دون اهللا 

،  ولكن بعيداً عن أصل القضية -  هي من شعب اإلميان والشك-، ومع ذلك حيدثون الناس عن أمور أخرى 
فينبغـي  ،  سأجلها أنزلت الكتب لكي حتكم بني النـا        ومن،  فهذه القضية الكربى اليت من أجلها بعث الرسل       

  " .ك االنتباه الشديد إىل ذل
                    
    "الشيخ أسامة بن الدن "                 

  ] توجيهات منهجية [                   
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   ؟ ؟"" سبتمرب  سبتمرب 1111" " هل بقي ما يقال عن هل بقي ما يقال عن 
 ) )11 /  / 22( (   

    أخو من طاع اهللا
ل بعشرات اللغـات    بل كتب، ليست بالعربية وحدها، وال باإلجنليزية فقط، ب        .. وال مقاالت .. ليست كلمات  

، !)واملشمومة لو وجـدت   (عرب مجيع أنواع وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملكتوبة باحلروف واملكتوبة بلغة برايل             
إنه مل يبق شيٌء يقال حول مثل احلادي عـشر  : حتدثَت عن غزوة احلادي عشر من سبتمرب املباركة، مل يبق إالَّ أن نقول         

  !!من سبتمرب
  ! ملاذا كتبت هذا املقال حول غزوة سبتمرب؟..إذًا

  !!حول القمر.. وإىل اليوم وغد.. متاما كما يكتب الشعراء منذ األزل
 بغض النظر عن اجتاهها املوجب أو السالب، فستجرب على الوقوف طويالً            إن كنت ممن يعجب بالقيم املطلقة لألشياء      

.. جد نفسك أمام معلم تارخيي يقصده الناس للمشاهدة واالستغراب        وإبداء اإلعجاب ذا احلدث اجللل الضخم، وست      
بدالً مـن   ) س.ب(و) س.ق( أن يستبدل التاريخ امليالدي بعد سنني أو عقود بتاريخ           -!بشيء من املبالغة  –وقد تتوقَّع   

  )!!م.ب(و) م.ق(
وتبصر ما فيه من نور وـاٍء       .. لوتقول إنَّ القمر من أمجل ما خلق اهللا عز وج         .. مث بعد ذلك قد تشارك أهل العقول      

  ..!!وتقدمي ذلك التشبيه قربانا إىل من حيبون.. غاىل العشاق يف معشوقيهم كثريا ليتمكنوا من تشبيههم بالقمر
لتقول ).. وإن يروا كلَّ آية   (أو  ) على دين ملوكهم  (أو  ) خالف تعرف (أو  ) حسدا محلنه من شأا   ( وقد تسلك مسلك    

ورمبا نقّبت يف الكتب لتجد أنَّ من الناس من وصف القمر بالكلف            .. أسود أظلم .. كريه املرآة .. قبيح املنظر إنَّ القمر   
  .. أعلم أنك لن تعجز أن تفعل هذا.. واجلدري وما إىل ذلك

 العمليـة   ستحسد كل من خطط أو شارك أو حرض أو أمر ـذه           .. ، فإنك ال ريب   إن كُنت ممن نور اهللا بصريته     أما  
املباركة، وتتمىن لو كنت مكانه، وتفرح به كلما تذكَّرته، وتعقد اخلنصر عليه نصرا من انتصارات املؤمنني، حتدث بـه                   

  ...الناس فيما بعد حني تذكرهم بأيام اهللا
ا طويلـة   واستغرقت الثقافات واللغات املختلفة قرون    .. لقد احتاجت البشرية إىل آالف السنني لتستنفد وصف األشياء        

لتعلن اإلفالس األويل يف وصف الشمس والقمر والبحر ومنظر الغروب وتنهدات العاشق وأمل الفراق وفرحـة اللقـاء                  
، حبيثُ مل تعـد     )وقع احلافر على احلافر   (حىت أصبح كل من أعمل ذهنه على االبتكار يقع يف ورطة            .. ومسامرة النجوم 

تشكيك من كثري من الفطاحلة رمبا على رأسهم امرؤ القيس حـني يتعـزى              الزيادة ممكنة إالَّ عن طريق الصدفة، على        
  :، وكعب بن زهري إذ يقول)نبكي الطلولَ كما بكى ابن حزاِم: (بتقليد من قبله ويقول
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  !وقدميا من قوهلم مكرورا  ما أُرانا نقول إالَّ معادا
أنتجت مـا يقـارب     ) ألسنتكم وألوانكم (على اختالف   الغريب حقا أنَّ البشرية     .. األمر الغريب ليس هذا الذي سبق     

ولكن يف ظرف ثالث سنوات فقط؛ وذلـك لوصـف          ) البكاء على األطالل  (، و )غروب الشمس (إنتاجها يف وصف    
  !! حدث يسري حمدد هو عملية دخول ثالث طائرات يف ثالثة مباٍن

  .. ذه البساطةاملسألة ليست ! فهل يمكن أن يأخذ حدث يسري كل هذا الزخم العاملي؟
  : أما قبل* 

اليت رمبا مل متر على العامل إال بضع مرات، ولعل هذه املـرة هـي               .. فالعامل كله يئن حتت جتربة القطب الواحد املريرة       
بل هـو ميلـك   .. وهذا القطب الواحد ال يكتفي باهليمنة االقتصادية والعسكرية والثقافية على العامل   .. أقساها وأبشعها 

يمنة اإلعالمية اليت تسهم يف احلرب النفسية لقتل الروح القتالية واإلرادة والتفكري يف املقاومة لدى مجيع األعداء                 أيضا اهل 
  .. واخلصوم

حتت االحتالل األمريكي والصلييب لبالد املسلمني عمومـا، بـني          .. يعانون األمرين .. واملسلمون على وجه اخلصوص   
صار الشديد يف العراق، واالحتالل غري املباشر يف بقية البالد وخاصة اليت هلـا أمهيـة                االحتالل املعلن يف فلسطني، واحل    

  .. استراتيجية أو اقتصادية
خـالف  – يقابلها   املوارد اليت بلغوا معادلةً غري موزونة من كثرة العدد وتوفر         .. واملسلمون على وجه اخلصوص أيضا    

مل  لو مسيناها أمة املليون أو أمة األلف      ).. أمة املليار (و.. النصيب األوفر  واهلوان الذي نالوا منه      الضعفألوان   -املتوقع
  ..قليله وكثريه سواء) غثاء كغثاء السيل(خيتلف األمر كثريا حيث العدد الكبري جمرد 

يف احنداٍر مستمر، يف ضعف وقلة حيلة وحالة ال يمكن أن يقبل ـا حـر                .. واملسلمون على وجه اخلصوص كذلك    
  ..كوضع مستقر) الً عن املسلمفض(

املؤدي دائمـا   ) ومن يتهيب صعود اجلبال   (، قارا شعور    )إقامة جربية (إىل  ).. هبوط اضطراري (من  .. املسألة حتولت   
  )..يعش أبد الدهر بني احلُفر(إىل النتيجة املعروفة 

ليأيت اهللا  ) االنتظار(ه خمالف، يف حني انتشرت سلعة       صار السلعة األكثر رواجا بني من يأملون للواقع ويعلمون أن         .. اليأس
باملهدي حيلُّ به مجيع مشكالتنا، حبكم العجز التام الذي منلكه حصريا، وبالتايل فاهللا مل يكلّفنا إال وسـعنا، وسـننتظر                    

  ..الفرج أو املوت على التوحيد
  

  .)الواقع مرير، والتغيري مستحيل: (وصار الواقع جمموعا يف قولك
﴿رتِّل الغيثَ من بعِد ما قَوهو الَّذي ينطوا وينشمحتهر ر﴾  
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  .. أما ساعة العناق
 سبتمرب، لرمبا وقعت على احلديث الصحيح الذي يقـول          11فلو حبثت عن مثاٍل مشابه لوضع الصاحلني وأهل اخلري يف           

 من أحدكم كان على راحلتـه       ،ني يتوب إليه  ا بتوبة عبده ح   هللا أشد فرح  : "فيه سيد البشر صلوات اهللا وسالمه عليه      
 ، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع يف ظلها قد أيس من راحلتـه            ، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه     ،بأرض فالة 

 أخطـأ   ، اللهم أنت عبدي وأنا ربك      : فأخذ خبطامها مث قال من شدة الفرح       ؛فبينا هو كذلك إذا هو ا قائمة عنده       
  "..حمن شدة الفر

ا من الناس لألسف    لكنه أخطأ من شدة الفرح       ..  كثريا   .. بعد أن علم أناللهم أنت عبـدي    .. كابر وأصبح يكرر عناد
أخطأ مـن شـدة     (ويصل إىل مرحلة    ..  وأنت تعلم ماذا يعين أن يكابر أحد ويكرر هذه املقولة          -تعاىل اهللا –وأنا ربك   
   !!..أو من شدة العناد.. أو من شدة الكرب) احلسد

بنظر العقـل   .. املصلحة واملفسدة : اللهم أنت عبدي وأنا ربك ولكن بصيغ خمتلفة كثري منها كان يف ثوب            : إنهم قالوا 
فلم يبق إال حترك الشفتني     .. ارد، وتقدميه ذلك بصراحة على كالم اهللا عز وجل، وجعله الشرع خادما ملا يمليه عقله              

  .عياذ باهللاليصفا حاله ويقوال تلك الكلمة وال
لكن هناك كـثري مـن      .. العدسة لدى كاتب املقال ترصد كثريا من الصور وقت احلادي عشر من سبتمرب            رمبا مل تكن    

  .. ردود األفعال اليت ظهرت
  !ويكتفي ذا التعليق لضيق املقام) أمريكا بتتضرب؟.. (الطاغوت املصري حسين مبارك يصرخ مدهوشا

والشاعر النبطي يقول متغزال:  
  هزة عماير بوش يوم ضربوها    يهتز قليب كلّ ما حلّ طاريك

، )ضربٍة واحدة تسوى مية مرة: (، واآلخر يعلنها يف قصيدة)..واطيب كبدي: (وشاعر آخر يكتب معلَّقةً نبطية
  ..والقصائد الفصيحة متأل فضاء اإلنترنت إضافة إىل املقاالت األدبية والسياسية وغري ذلك

لكن الشعور األويل لدى املسلمني منهم كـان        .. رمبا ال نستطيع رصد مجيع املشاعر وردود الفعل       .. اس  وكثري من الن  
وبـوش  لدى بندر بن سلطان ونايف بن عبد العزيز         .. والشعور األويل لدى الكفرة واملنافقني    .. كما تقدم يف احلديث   

   بعٍضاُءوالَّذين كفروا بعضهم أوليكان شعورا واحدا .. وشارون
  

  : أما بعد
  .. كل شيٍء بعد احلادي عشر من سبتمرب تغري.. رمبا ال يتسع املقام للحديث عما بعد

  .. اجلهاد انتشر.. اخلونة افتضحوا.. العزة ولدت.. اهليبة املفتعلة زالت.. الصفوف متايزت.. األقنعة سقطت
  !عم نتحدث بالتحديد؟
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مـع أنَّ   .. تشرت يف األمة والشباب بقريٍب مما كان أيام اجلهاد األفغاين ضد الروس           أليس من الغريب أن روح اجلهاد ان      
  ! ضد هذا اجلهاد؟وقفتوالعوامل كلها .. العوامل كلها كانت تؤيد ذلك اجلهاد

 احلديث ويف املُقابل منع.. أمل تلق آالف اخلطب والندوات واحملاضرات املصرحة واملأذون ا لدعم اجلهاد األفغاين القدمي       
  ! الثورة اجلهادية يف احلادي عشر من سبتمرب؟لدعمحبرف واحد 

كما يقول أخونا الشهيد معجب     ) وكالم األبطاِل باألفعالِ  ..! (ما أبلغها من خطبة تلك اليت مسعناها يف الثالثاء املُبارك         
  ..الدوسري رمحه اهللا
  .. فوقرت يف القلوب وخالطت الدماء.. كانت خطبة بالدماء

ال نشك أنها مل يكن هلا الدور الرئيس، ولكن كان هلا دور مـساعد              .. مع دعم عناصر كثرية   .. اجلهاد ضد الروس  قام  
على املستويات األمنية والعـسكرية واملاليـة       .. جدا، أما هذه املرة فقد قام اجلهاد وضده حرب شعواء عاملية موحدة           

  ).. العمالءعن طريق املوظفني الرمسيني كهيئة كبار(والدينية 
يف % 50من مطار امللك خالد بالرياض وحيصل على ختفـيض          .. كان من يريد اجلهاد خيرج البسا اللباس القندهاري       

مل ذهبت؟ فضالً عـن االعتقـال والـسجن    : وكان من يرجع من اجلهاد يرجع معززا مكرما ال يسأله أحد .. التذكرة
  .. اها من رجع من اجلهاد اليومالطويل والعذاب األليم والتهم اجلاهزة اليت ير

أال يعين هذا أنَّ اجلهاد أصـبح       .. ذهب الناس، وانطلق ااهدون، مل خيافوا لومة الئم، وال حماربة طاغوت          .. ومع ذلك 
أال يعين ذلك الكثري    ! كائنا مستقال ال جتري عليه قرارات األمم املتحدة وال ميلك التحكم فيه طواغيت العرب والعجم؟              

وبدايـة عهـد    .. أال يعين ذلك اية عهد العبودية للفراعنة      ! بة لألمة املكلومة اليت تبحث عن املخرج واخلالص؟       بالنس
الذي هو  .. ومن أىب كان نصيبه التيه    .. الذي يتبعه امتحان العزة فمن قبلها ورضي ا كان له النصر          ! ؟)فأسر بعبادي (

  ..مرحلةٌ تسبق النصر والتمكني
  ..صحة املنهاج

لقـد كـان الـدعم،      ..  لعاملٌ من أهم عوامل صحة املنهاج      -إضافة إىل كونه كرامةً من اهللا     -نَّ قيام اجلهاد مستقال     إ
كان هلذه العوامل أيام اجلهـاد      .. والتغاضي املُتبادل، واالخنداع ببعض املظاهر اليت كانت خلدمة أمريكا ال خلدمة الدين           

جتناب اخلوض يف حال الطواغيت املعاصرين، بل بلغ األمـر أنَّ بعـض             األفغاين ضد الروس دور مهم يف السكوت وا       
والسبب سيطرة احلكومة الـسعودية     ! !املعسكرات متنع التدريب على املتفجرات ألنَّ احلكومة السعودية ال تريد ذلك          

  ..إضافةً إىل اخلوف من استثارة احلية الرقطاء على من يرجعون يوما إىل هنالك.. بالدعم املايل
يف احلجاز منـها  ويف جزيرة العرب والفلبني واجلزائر   يف أفغانستان ويف العراق     .. قام اجلهاد مستقال بفضل اهللا عز وجل      

بالد بعضها كان اجلهاد قائما فيه من قبل، وبعضها نشأ اجلهـاد            .. ويف باكستان ويف الشرق ويف الغرب       وجند واليمن   
 لتقوم لوال أن أنعم     -فيما يظهر لنا من علمنا القاصر     – اجلبهات ما كانت     فيها بعد احلادي عشر من سبتمرب، وكل هذه       

  ..اهللا علينا باحلادي عشر من سبتمرب
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.. قام اجلهاد مستقال ليكون ااهدون صرحاء واضحني يف موقفهم من مجيع األحداث الدائرة يف العـامل اإلسـالمي                 
لـيس ضـد    .. القتال حىت ال تكون فتنة    .. ير أرض أو قتال دولة    ليس جمرد حتر  .. وليوضحوا املنهج دون غبار أو غبش     

تقدم حترير الـبالد والعبـاد،      الشرعية  وإن كانت السياسة    .. الكفر الشرقي وحده أو الغريب وحده بل ضد الكفر كله         
  ..لكن املنهج حمدد وواضح متام الوضوح.. بعض األعداء على بعض قتال وتقدم 

ولئال يتدخل خطّ الرجعة الذي تكون احملافظة عليـه         )..  العني أطعم الفم تستحِ  (خل قاعدة   ئال تتد قام اجلهاد مستقال ل   
  .. عند بعض الناس أهم من الصدع بالتوحيد واجلهر حبكم اهللا احلقيقي

ولكن كان كثري مـن النـاس       .. لذلك كان كثري من الناس يعرف حقيقة العمالء اخلونة الذين حيكمون بالد املسلمني            
ورمبا دفعه هذا األمر إىل اادلة واملدافعة عن الطواغيت عن جهل أو هوى أو تقليٍد حمـض                 .. حلديث عن هذا  يتجنب ا 

فقد صار حبمد اهللا    .. أما حني استقلَّ اجلهاد وانفصل عن عوامل التأثري       ..  حني مل يكن اجلهاد مستقال     ..لفالن من الناس  
  ..خالصا سائغا للشاربني

  
  ..!ب عصاباتأمريكا تواجه حر

االحتاد السوفييت كـان    ولكن  .. بعد أن ابتلعت الطعم العجيب    وقعت فيه أمريكا    .. ذات الفخ الذي وقعت فيه روسيا     
  ..!أحسن حاالً بكثري من أمريكا عند وقوعه يف الفخ

 تنتهي من   أو باألصح دخلت يف حرب عصابات ثانية دون أن        ..  بلدين اثنني وليس يف بلد واحد      أمريكا دخلت حربا يف   
يف حني يسجل لالحتاد السوفييت أنه خيرج من املعركة منتصرا ويتقوى بذلك االنتصار على احلرب التالية حىت                 .. األوىل

  .. وصل إىل أفغانستان
تتحكم فيه الغطرسة املمزوجة بالغضب، والكربياء املنكسرة للـشعور         ) رد فعل (كان وقوعها يف الفخ     .. وأمريكا أيضا 

  ..وضمن خطة استراتيجية مستمرة.. مدروس وخمطط له) فعل(أما روسيا فقد وقعت يف الفخ يف .. باإلهانة
أما االحتاد السوفييت فقد وقع يف الفخ عند اسـتكماله          .. وقعت يف الفخ عند بداية فقداا عناصر القوة       .. وأمريكا أيضا 
  ..لكي تواجه مشاكلها) يب عصاباتحر(وقعت أمريكا يف الفخ وهي ليست حباجة إىل .. عناصر القوة

  ما يصيد) ابن بوٍش(فما يدري   )ابن بوٍش(تكاثرت الظباء على 
وتعالـت صـيحات    ..  وترتف اقتـصاديا   تواجه أمريكا حرب استرتاٍف قوية جعلتها تترنح عسكريا وتتخبط سياسيا         
حىت أعلن أحد املسئولني الكبـار أن       .. ريكااملفكرين األمريكيني وبعض الساسة حتذر من املستنقع الذي وقعت فيه أم          

 اهللا  بإذن ولن تستطيع .. أكثر مما تطيق  : ولنا أن نقول بعبارة أصح    .. استراتيجيا يف العامل أكثر مما ينبغي     ) متددت(أمريكا  
اخلروج إالَّ مع حتطّمها الكلي ..  
وسـنةً يف   .. عواٍم حىت اآلن يف أفغانـستان     بل لقد استمرت حرب العصابات ثالثة أ      .. مل يتوقف األمر عند هذا فقط     

س الطاقـة   واستطاع ااهدون يف أفغانستان جتاوز الضربة األوىل وحتاملت أمريكا على نفسها لتستمر بـنف             .. العراق
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وال نقول إنها تتمىن لو خرجت من احلرب،        ) إثبات الوجود (هي اآلن حتاول أن حتتفظ مبجرد       واملقدرة فلم تستطع وها   
واحلاميات املوجودة هلا ال ختتلف عن تلك املوجودة يف جزيرة العرب           ..  فعليا قد خرجت من احلرب يف أفغانستان       فإنها

.. وسائر البالد اليت مل تستعر نارا حتت األمريكان، فهي قواعد منغلقة متاما ال تسيطر إال شكليا على املدن الكبرية فقط                   
 وال مزيد على كلمة     ..رب اجلهود على الدفاع ارد وحتصني القواعد واألهداف       حيث تتركز أك  .. ويف النهار دون الليل   

  ..الشيخ أمين الظواهري اليت مسعناها قريبا
فقد تطورت املعركة حبمد اهللا ووصلت اجلبهة العراقية رغم حداثة سنها إىل مستوى عاٍل جـدا مـن                  .. أما يف العراق  

راق يف حال أسوأ من حاهلم يف أفغانستان والسبب يف ذلك حرصهم الشديد علـى               وأصبح األمريكان يف الع   .. املواجهة
.. مع البسالة الواضحة والثبات املتميز حبمد اهللا من ااهدين يف العـراق           .. الظهور يف الساحة العراقية والشارع العراقي     

  ..ال اخليبةلن يبقوا بإذن اهللا إالَّ قليالً حىت خيرجوا من العراق جيرون أذيفومع ذلك 
هذه بعض اآلثار اليت فهمها العدو وأعلن األمريكان بكاءهم منها على الشاشات، يف حني ما يزال بعض أبناء املسلمني                   
من القاعدين واملخذّلني يناقش يف مشروعية سبتمرب ألنه بظنه مل جير علينا إال النكبات والويالت، وكأنه يظن احلـرب                   

وهذه كرامة ما كتبها اهللا لنبيه الكرمي صلى اهللا عليه وسـلم            .. ر املسلمون قطرة دم واحدة    ستقوم وتنتهي دون أن خيس    
 ويعمى عن املصاحل العظيمة اليت لو قيل له قبل سبتمرب إنَّ عملية واحدةً ستحقق تلك املصاحل لكذَّب                  !فكيف مبن دونه؟  

.. كان ما تقولون حقا مل نتردد يف تأييد اجلهاد حلظة         لو  : ورمبا كان يقول  .. ورمى ااهدين بالتعلق باألوهام واألحالم    
  .. ولكن هذه أوهام

  !كيف كان هذا االنقالب العاملي املدوي؟ ! سبتمرب؟11 غزوة حصلتفكيف .. أما بعد
  !وكيف كان ذلك على يد ثلة مستضعفة ال متلك من القدرة املادية إال اليسري؟

واختلف يف تفسريها وترمجة معانيهـا إىل       !!  اليت مسعها العامل كله بأعينه املدهوشة      وماذا تعين القاعدة ذه اخلطبة البليغة     
  !وغريها من اللغات احلية وامليتة؟) قومية(و) اشتراكية(و) مادية(مجيع اللغات من 

أو من طـرف املتـضرر      .. مسعنا مجيع التحليالت حول األسباب املادية اليت اختذت للوصول إىل النصر يف هذه العملية             
  .. املراقب السياسي

وسائر تلـك   ) الشيخ أمين (و).. الشيخ أسامة (ما هو تصور    ! ولكن أال ينبغي أن نعرف ماذا عند الطرف املنفِّذ للعملية؟         
  !الفئة املؤمنة؟

وما هو الطريق الذي سلكوه والصعوبات اليت واجهوها حىت وصلوا إىل النصر يف تلك اجلولة العظيمة مـن احلـرب                    
  !ا وبني الصليب؟الكربى بينن

  !ومتوقعةً جدا عند اجلميع؟.. كيف كان ينبغي أن تكون متوقعةً..  سبتمرب اليت كانت مفاجئة للجميع11
  !!وممكنةً بسهولة يف نظر اجلميع؟.. كيف كان ينبغي أن تكون ممكنةً..  سبتمرب اليت كانت مستحيلة عند اجلميع11

  .. يتبع إن شاء اهللا
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ي جعل الدعاء من أشرف العبادات ، وجعل التقرب إىل اهللا به من أعظم القربات ، وأشهد أن ال احلمد هللا الذ 
  عبده ورسوله وصفيهأمرنا أن ندعوه ا ، وأشهد أن حممداًكمال واجلمال ، له األمساء احلسىن إله إال اهللا املتوحد بال

وخليلهو، من دعا ربه بالليل والنهار  ، خريادعاَءه و أكثرباألسحار ، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثريا هستغفار  ،
  :أما بعد 

هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع       : دعاء مسألة ودعاء عبادة ، فدعاء املسألة        : الدعاء نوعان   فاعلم أيها املسلم أن     
قـال  هو دعاء اخلوف والرجـاء      : ودعاء العبادة   ،   ﴾ أَمن يِجيب الْمضطَر ِإذَا دعاه ويكِْشف السوءَ       ﴿أو كشف ضر    

فكل دعـاء عبـادة     ،     من الدعاء متالزمني   ومعلوم أن النوعني   ﴾ويدعوننا رغَباً ورهباً وكَانوا لَنا خاِشِعني        ﴿:تعاىل  
 ِعباِدي عني فَِإني قَِريـب      وِإذَا سأَلَك  ﴿: من لدعاء العبادة ، قال تعاىل       مستلزم لدعاء املسألة ، وكل دعاء مسألة متض       

 ذه اآلية دلت على قرب الرب وإجابتـه        فه ﴾أُِجيب دعوةَ الداِع ِإذَا دعاِن فَلْيستِجيبواْ ِلي ولْيؤِمنواْ ِبي لَعلَّهم يرشدونَ            
باإلجابة واملعونـة والنـصر     قرب بعلمه من كل خلقه ، وقرب من عابديه وداعيه           : دعوة من دعاه ، فالقرب نوعان       ل

والتأييد والتوفيق ، فما من داع يدعو حبضور قلب وانكسار وتذلل للرب ودعا بدعاء مشروع ومل يكن عنده مانع من                    
 باالنقياد  ألوامره ونواهيه القولية دعاء ، وهي االستجابة هللا تعاىل     إذا أتى بأسباب إجابة ال     موانع إجابة الدعاء وخصوصاً   

  .، إال استجاب اهللا له ميان به املوجب لالستجابة والفعلية واإل
 للمؤمن ضد عدوه ، وهو أعظـم        ةحاألسلفيا أهل اجلهاد اعلموا أن الدعاء من أعظم أسباب النصر ، وهو من أقوى               

مث قال  ) الدعاء هو العبادة    ( : يقول   قال مسعت رسول اهللا      عبادة تتقربون ا إىل ربكم ، عن النعمان بن بشري           
 :﴿             اِخِريند منهلُونَ جخديِتي سادِعب نونَ عكِْبرتسي ِإنَّ الَِّذين لَكُم ِجبتوِني أَسعاد كُمبقَالَ ررواه أمحد وأبـو     ﴾ و 
نه مسع عبداهللا بن عمر رضـي اهللا        وروى مالك يف املوطأ عن نافع أ      . حسن صحيح :  وود وابن ماجة والترمذي وقال    دا

وإين أسالك  ،  وإنك ال ختلف امليعاد    ﴾ادعوِني أَستِجب لَكُم     ﴿: اللهم إنك قلت  (: ا وهو على الصفا يدعو يقول       عنهم
   ) .كما هديتين لإلسالم أن ال ترتعه مين حىت تتوفاين و أنا مسلم

 خري هلم مما يصلح دينهم      فانظر يا أخي وفقنا اهللا وإياك إىل عظيم فضل اهللا وكرمه ورمحته كيف يدعو عباده إىل ما هو                 
واللّه  ﴿ : كما قال تعاىل  ىل اجلنة وإىل الصراط املستقيم ،     ودنياهم وآخرم مع غناه عنهم وافتقارهم إليه ، فكم دعاهم إ          



 

هـ1425–אאא–א37  37 

 ﴿: قـال تعـاىل   كما   إىل مغفرة ذنوم      وكم دعا عباده   ﴾ يدعو ِإلَى داِر السالَِم ويهِدي من يشاُء ِإلَى ِصراٍط مستِقيمٍ         
 ﴾ قَالَت رسلُهم أَِفي اللِّه شك فَاِطِر السماواِت واَألرِض يدعوكُم ِليغِفر لَكُم من ذُنوِبكُم ويؤخركُم ِإلَى أَجٍل مسـمى                

  قال رسول اهللا    أن   جاء يف الصحيحني من حديث أيب هريرة        ،   ناداهم بأن يدعوه فيستجيب هلم    دعا عباده و  ، و 
من ،  يرتل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر يقول من يدعوين فأستجيب له                    ( : 

  ). فأعطيه ، من يستغفرين فأغفر لهيسألين
كما دلـت علـى   أفضلها ألن دعاء اهللا من أعظم العبادات و،  بكثرة دعائه    إذا علمت فضل اهللا عليك فازدد هللا شكراً       

وقَالَ  ﴿وقرأ  ) أفضل العبادة الدعاء    : (  قال  وصححه أن ابن عباس      ذلك نصوص الكتاب و السنة، أخرج احلاكم      
     لَكُم ِجبتوِني أَسعاد كُمبتذكرت ما مجاع اخلري فإذا اخلـري كـثري          ( :وروى أمحد يف الزهد عن مطرف قال       . ﴾ر

فتبني أن الدعاء   ) هللا تعاىل ، وإذا أنت ال تقدر على ما يف يد اهللا إال أن تسأله فيعطيك                 فالصالة والصيام وإذا هو يف يد ا      
  .من أجل العبادات وأكرمها على اهللا  

 بـه النعمـاء     فإن الدعاء من أعظم ما جيلب     ،  فيا أهل اجلهاد عليكم باإلحلاح على اهللا يف الدعاء ورفع أكف الضراعة             
يشاء حده مالك الضر والنفع ، الكاشف للضراء اجلالب للسراء ، املتصرف يف خلقه كيف               ويدفع به الضراء ، ألن اهللا و      

وِإن يمسسك اللّه ِبضر فَالَ كَاِشف لَه        ﴿: قال اهللا تعاىل    . ه وهو على كل شيء قدير       ال معقب حلكمه وال راد لقضائ     
وِإن يمسسك اللّه ِبضر فَالَ كَاِشف لَـه ِإالَّ هـو وِإن             ﴿ وقال   ﴾ شيٍء قَدير ِإالَّ هو وِإن يمسسك ِبخيٍر فَهو علَى كُلِّ         

               ِحيمالر فُورالْغ وهاِدِه وِعب اُء ِمنشن يِبِه م يبصِلِه يِلفَض آدٍر فَالَ ريِبخ كِردوهذا من أعظم األدلة علـى أن         اآلية ،  ﴾ي 
اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا         ( :يقول دبر كل صالة   ، ولذا كان رسول اهللا       ستحق للعبادة املهو  اهللا وحده   

   .متفق عليه من حديث املغرية بن شعبة ) منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد 
 كان رسـول اهللا  :  وكان يقول ذلك إذا رفع من الركوع كما يف صحيح مسلم من حديث أيب سعيد اخلدري       

ربنا لك احلمد ملء السماوات وملء األرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء               ( : إذا رفع رأسه من الركوع قال       
وال ينفع ذا اجلد منك اجلد      ،  وال معطي ملا منعت     ،  واد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد ، اللهم ال مانع ملا أعطيت               

  .رضي اهللا عنهما وكذا جاء عن ابن عباس ) 
واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعـوك  ( : ابن عمه عبد اهللا بن عباس حني قال له  هذا الذي وصى به النيب  و

بشيء مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهللا تعاىل لك ، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء مل يضروك إال بشيء قد كتبه                       
   .  وصححهالترمذيرواه أمحد و) رفعت األقالم وجفت الصحف ، اهللا عليك 

وما ذكر قبله وبعده فهو متفرع عليه       ،  واعلم أن مدار مجيع هذه الوصية على هذا األصل          ( : قال ابن رجب رمحه اهللا      
فإن العبد إذا علم أنه ال يصيبه إال ما كتب اهللا له من خري وشر ونفع وضر وأن اجتهاد اخللق كلهم على                      ،  وراجع إليه   

علم حينئذ أن اهللا وحده هو الضار النافع املعطي املانع ، فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه                ؛  بتة  خالف املقدور غري مفيد ال    
 وهلذا ذم اهللا من يعبد من ال        ،فإن املعبود إمنا يقصد بعبادته جلب املنافع ودفع املضار          ،  وإفراده بالطاعة وحفظ حدوده     
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أوجب له ذلك إفراده ؛  ع وال يضر وال يعطي وال مينع غري اهللا           ممن يعلم أنه ال ينف     ينفع وال يضر وال يغين عن عابده شيئاً       
كان يف  لو   وأن يتقي سخطه و    باخلوف والرجاء واحملبة والسؤال والتضرع والدعاء وتقدمي طاعته على طاعة اخللق مجيعاً           

    : وما أحسن قول بعضهم:مث قال ،  سخط اخللق مجيعاً
  ك ترضى واألنام غضاب   وليت     يتك حتلو واحلياة مريرة ـفل   
  رابــ  وبيين وبني العاملني خ      وليت الذي بيين وبينك عامر                      
   وكل الذي فوق التراب تراب      إذا صح منك الود فالكل هني                      

 أم ؟؟ طاعة رب األربـاب  فمن حتقق أن كل خملوق فوق التراب تراب ، فكيف يقدم على طاعة شيء من التراب على         
  .كيف يرضي التراب بسخط امللك الوهاب ؟؟ إن هذا لشيء عجاب 

واسأَلُواْ اللّه ِمن فَضِلِه ِإنَّ اللّه كَانَ ِبكُـلِّ          ﴿:  أوجب عليه سؤاله ، قال تعاىل        فإذا أيقن العبد بأن األمور كلها بيد اهللا       
ادعواْ ربكُم تضرعاً وخفْيةً     ﴿ : اح وتذلل واستكانة وخفية ، قال تعاىل       وحث على أن يكون الدعاء بإحل      ﴾ شيٍء عِليماً 

     ِدينتعالْم ِحبالَ ي هوقال تعاىل  ﴾ِإن  : ﴿              ا ِمنأَجنَان ةً لَِّئنفْيخعاً ورضت هونعدِر تحالْبو راِت الْبن ظُلُميكُم مجنن يقُلْ م
فَـادعوا   ﴿:  وأمرنا أن خنلص له وحده الدعاء خبالف ما عليه املشركون ، قال تعاىل               ﴾ لَنكُونن ِمن الشاِكِرين  هـِذِه  

، وال تأخذكم يف اهللا لومـة       إال اهللا  أي ال تريدوا وال تقصدوا يف دعائكم         ﴾اللَّه مخِلِصني لَه الدين ولَو كَِره الْكَاِفرونَ        
وِإذَا ذُِكر اللَّه وحده اشمأَزت قُلُوب الَِّذين        ﴿: كما قال تعاىل    كرهون إخالصكم هللا غاية الكراهة ،       كفار ي الئم ألن ال  

لْ أَمـر   قُ ﴿: كم ذلك عن دينكم قال تعاىل       وال يثنين  ﴾ لَا يؤِمنونَ ِبالْآِخرِة وِإذَا ذُِكر الَِّذين ِمن دوِنِه ِإذَا هم يستبِشرونَ          
 أي أمـركم    ﴾ربي ِبالِْقسِط وأَِقيمواْ وجوهكُم ِعند كُلِّ مسِجٍد وادعوه مخِلِصني لَه الدين كَمـا بـدأَكُم تعـودونَ                  

 وأعظم ما يكون ذلك هو بإخالص الـدعاء والطاعـة هللا          ،  املؤيد من قبل ربه       باالستقامة يف عبادته ومتابعة رسوله    
 عنـها يف    ا منـهي  امور واعلم أخي املسلم أن هناك أ      ﴾ وأَنَّ الْمساِجد ِللَِّه فَلَا تدعوا مع اللَِّه أَحداً        ﴿: وحده قال تعاىل    

  :الدعاء منها 
ال يـزال  ( :  أنه قال  عن النيب االستعجال أو الدعاء بإمث أو قطيعة رحم ملا أخرج مسلم عن أيب هريرة          -1

( : ما االستعجال ؟ قال : يا رسول اهللا : قيل  ) بد مامل يدع بإمث أو قطيعة رحم ، ما مل يستعجل            يستجاب للع 
    .)ب يل ، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء ول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجييق

وا علـى   ال تدع (  : قال رسول اهللا    : الدعاء على األهل واملال عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال               -2
وال تدعوا على أموالكم ، ال توافقوا من اهللا ساعة يسأل فيهـا عطـاء               ،  وال تدعوا على أوالدكم     ،  أنفسكم  

 .ب عليه باب النهي أن يدعو اإلنسان على أهله وماله د وبورواه مسلم وأبو داو) يستجيب لكم ف
3-    نزل به عن أنس      الدعاء بتمين املوت لضر    قال رسول اهللا    :  قال:   )       ال يتمنني أحد املوت لضر نزل به

قال أنـس   )  يل    يل وتوفين إذا كانت الوفاة خرياً       فليقل اللهم أحيين ما كانت احلياة خرياً       فإن كان البد متمنياً   
      لوال أين مسعت النيب    وفيهما عن قيس بـن  . رواه البخاري ومسلم  ) ال تتمنوا املوت لتمنيته     : ( يقول
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انـا أن     لوال أن رسول اهللا       : يف بطنه فقال   نا على خباب وقد اكتوى سبع كيات      ل دخ  : (أيب حازم قال  
 .  )ندعو باملوت لدعوت به

إذا دعا أحدكم فليعزم يف الدعاء وال يقل         (  :قال رسول اهللا    :  قال   ه باملشيئة ، عن أنس      ءأال يعلق دعا   -4
ال يقـل   ( : قال    عن النيب    عن أيب هريرة    متفق عليه ، وهلما     ) إن شئت فأعطين فإن اهللا ال مستكره له         

أحدكم اللهم اغفر يل إن شئت ، ارمحين إن شئت ، ارزقين إن شئت ، وليعزم مسألته ، إنه يفعل ما يشاء ، ال              
فدلت هذه النصوص على وجوب العزم يف املسألة وحترمي تعليق ذلك باملشيئة فإن اهللا ال يتعاظمـه                 ) مكره له   

 – أي من التقصري     – الدعاء ما يعلم يف نفسه       ال مينعن أحداً   (  :يان ابن عيينة رمحه اهللا    قال سف . شيء أعطاه   
  .) ﴾ رب فَأَنِظرِني ِإلَى يوِم يبعثُونَ ﴿: دعاء شر خلقه وهو إبليس حني قال فإن اهللا قد أجاب 

  : وكذلك هناك أمور تكره يف الدعاء ، منها 
باب ما يكره يف السجع يف الدعاء ، :  واحد ، قال البخاري رمحه اهللا يف صحيحه ويالسجع وهو مواالة الكالم على ر   
صحابه ال يفعلون إالّ     وأ فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه فإين عهدت رسول اهللا          : ( مث ذكر قول ابن عباس لعكرمة       

  .لقلب والتذلل والضراعة ئم حضور اواعلم أن املكروه يف السجع هو املتكلف ألنه ال يال) ذلك االجتناب 
ر مثـل   من املسلمني قد خفَت فـصا عاد رجالً  أن رسول اهللا ويكره الدعاء بتعجيل العقوبة يف الدنيا عن أنس 

 نعم ، كنت أقول اللهم مـا كنـت           : قال ) هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه ؟           : (الفَرخ فقال له رسول اهللا      
: ال تطيقه ، أو ال تستطيعه ، أفال قلت          ! سبحان اهللا   ( :  فقال رسول اهللا    ،   يف الدنيا    معاقيب به يف اآلخرة فعجله يل     

  .فدعا اهللا له فشفاه :  قال )اللهم آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار 
  ﴾ اً وخفْيةً ِإنه الَ يِحـب الْمعتـِدين       ادعواْ ربكُم تضرع   ﴿ :  ويكره االعتداء يف الدعاء ورفع الصوت لقول اهللا تعاىل        

اللهم إين أسألك اجلنة ونعيمهـا      : ( مسع ابنه وهو يقول      روى أمحد وأبو داود بإسناد جيد أن سعد بن أيب وقاص            
  يا بين إين مسعت رسـول اهللا          (: فقال   )وجتها وكذا وكذا وأعوذ بك من النار وسالسلها وأغالهلا وكذا وكذا            

سيكون قوم يعتدون يف الدعاء فإياك أن تكون منهم ، إنك إن أعطيت اجلنة أعطيتها وما فيها من اخلري ، وإن                     : ( يقول  
اللهم أسألك اجلنة وما قرب إليها من       : قال له سعد قل     (زاد أمحد     ) ) أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر          
  . وكذا جاء عن عبد اهللا بن مغفل ) إليها من قول أو عمل قول أو عمل ، وأعوذ بك من النار وما قرب 

يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم ال تدعون أصما وال غائبا فإمنـا              : ( وأما رفع الصوت فقد قال رسول اهللا        
    .متفق عليه عن أيب موسى ) تدعون مسيعا بصريا 

وإن كان الرجل لقد فقه الفقـه       ،  ع القرآن وما يشعر به الناس       إن كان الرجل لقد مج    ( :قال احلسن البصري رمحه اهللا      
ولقد أدركنا  ،  وإن كان الرجل ليصلي الصالة الطويلة يف بيته وعنده الزوار وما يشعرون به              ،  الكثري وما يشعر به الناس      

ـ   ،  أقواما ما كان على األرض من عمل يقدرون على أن يعملوه يف السر فيكون عالنية أبداً                  ان املـسلمون   ولقـد ك
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بكُم ادعواْ ر  ﴿:  بينهم وبني رم وذلك أن اهللا تعاىل يقول          جيتهدون يف الدعاء وما يسمع هلم صوت إن كان إال مهساً          
    .﴾ ِإذْ نادى ربه ِنداء خِفياً ﴿: فقال  رضي فعله صاحلاً وذلك أن اهللا ذكر عبداً﴾ تضرعاً وخفْيةً

وهذا من فضل اهللا ورمحته وكرمه وجـوده        ،    وخاصة أنت أيها ااهد أنك لن ختسر يف دعائك أبداً          واعلم أيها املسلم  
ما من مسلم يدعو بدعوة     ( :قال   عن النيب    يب سعيد اخلدري    ولطفه بعباده ، أخرج أمحد بسند جيد من حديث أ         

،  وإما أن يدخرها له يف اآلخرة         ، ل له دعوته  إما أن يعج  : ليس فيها إمث وال قطيعة رحم إال أعطاه اهللا ا إحدى ثالث             
 فقال رجل من القوم إذاً    (  وجاء عند الترمذي وصححه من حديث عبادة وزاد       ) وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها        

  ) .اهللا أكثر : نكثر قال 
موقوفا على الدعاء ألن    فائدة الدعاء هو حتصيل الثواب بامتثال األمر واالحتمال أن يكون املدعو به             ( : قال ابن حجر    

   .) اهللا خالق األسباب ومسبباا 
إن اهللا يقـول  ( :  قال رسول اهللا : قالبل أعظم من ذلك معية اهللا لعبده الداعي ، يف الصحيحني عن أيب هريرة 

  . مسلم هذا لفظ) ي يب وأنا معه إذا دعاين أنا عند ظن عبد
، وثلث الليل اآلخر    ،  السجود  : إجابة الدعاء من ذلك      يتحرى فيها    ومكانيةً  زمانيةً اًواعلم أخي املسلم بأن هناك أوقات     

ودعـوة األخ ألخيـه     ،  وبعد فعل الطاعات    ،  وأدبار الصلوات   ،  وبني األذان واإلقامة ، وبعد الوضوء ، وبعد التشهد          
دعـوة  ، ودعوة الصائم و ، بظهر الغيب ، وساعة يوم اجلمعة ، وجمالس العلم ، ويوم عرفة ألهل عرفة ، ودعوة املسافر           

  .عند مالقاة العدو ، وأن هذه قد صحت اآلثار فيها واملظلوم ، 
تقدمي التوبة واالعتراف بالذنب    ورفع اليدين ،    واستقبال القبلة ،    وأن يكون على طهارة ،      : وهناك آداب للدعاء ومنها     

أن يالزم الطلب وال ييـأس      ول بأمساء اهللا احلسىن ،      السؤاو،   افتتاح الدعاء باحلمد والثناء ، مث الصالة على النيب          و،  
ال يـرد    - بإذن اهللا    –قدم بني يدي دعائه صدقة ، فمثل هذا         ليو. تملق  بمن اإلجابة وليعزم يف املسألة بقلب حاضر و       

 يف الرجل يطيـل الـسفر     ( دعائه ، إذا خال من املوانع كأكل احلرام أو شربه أو لبسه ، كما يف حديث أيب هريرة                   
أشعث أغرب ميد يديه إىل السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي باحلرام فأىن يستجاب                    

  .رواه مسلم ) لذلك 
ب يستح، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت كان رسول اهللا  وهذا من هديه  جامعاًداعي أن خيتار دعاءً   ويستحب لل 

  .رواه أبو داود بسند ثابت . ك اجلوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذل
ر مـن الـدعاء     امث خيت ( : يف حديث التشهد املشهور قال       وجاء يف الصحيحني من حديث عبد اهللا بن مسعود          

    .)أعجبه إليه فيدعوه 
كان ( :  قال   يكثر الدعاء ا ، وحيث عليها كما جاء يف الصحيحني عن أنس             وهناك أدعية جامعة ، كان النيب       

وأخرج مسلم مـن حـديث      ) اللهم ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار             : اء النيب   أكثر دع 
اللهم اغفر يل   ( الصالة مث أمره أن يدعو ؤالء الكلمات        كان الرجل إذا أسلم علمه النيب       : قال   طارق بن أشيم    
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يا سـلَيم   : ( قال لفىت يقال له سلَيم      ابن ماجة أن النيب     وروى أمحد وأبو داوود و    ) وارمحين واهدين وعافين وارزقين     
إين أسأل اهللا اجلنة ، وأعوذ به من النار ، واهللا ما أحسن دندنتك وال دندنة معاذ ، فقال                   : ماذا معك من القرآن ؟ قال       

سترون غدا إذا   :  قال سليم    وهل تصري دندنيت ودندنة معاذ إال أن نسأل اهللا اجلنة ونعوذ به من النار ، مث               : رسول اهللا   
هـذا  ) حد فخرج وكان من الشهداء رمحة اهللا ورضوانه عليه          والناس يتجهزون إىل أ   :  ، قال    التقى القوم إن شاء اهللا      
  .لفظ أمحد وسنده جيد 

حـدثنا  ال أحدثكم إال ما كان رسول اهللا :  قال    رقم  وعن عبد اهللا بن حارث وأيب عثمان النهدي عن زيد بن أ           
اللهم إين أعوذ بك من العجز والكسل ، والبخل واجلنب ، واهلرم ، وعذاب القـرب ، اللـهم آت                ( ه ويأمرنا أن نقول     ب

نفسي تقواها وزكها أنت خري من زكاها أنت وليها وموالها ، اللهم إين أعوذ بك من نفس ال تشبع ، ومن قلـب ال                        
  .م والنسائي وهذا لفظه رواه مسل) خيشع ، ومن علم ال ينفع ، ودعاء ال يستجاب 

اللهم :  (  يدع هؤالء الدعوات حني ميسي وحني يصبح          مل يكن رسول اهللا     : وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال        
هلي ومايل اللهم استر عـورايت      نياي وأ إين أسألك العافية يف الدنيا واآلخرة اللهم إين أسألك العفو والعافية يف ديين ود             

تال من  احفظين من بني يدي ومن خلفي وعن مييين وعن مشايل ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغ               وآمن روعايت ، اللهم     
  .ود والنسائي وابن ماجة بإسناد ثابت رواه أمحد وأبو دا) حتيت 

فيا أهل اجلهاد اعلموا أن قلوب العباد بني أصبعني من أصابع الرمحن ، فاسألوه أن يثبت قلوبكم على هذا املبدأ العظيم                     
  . خذلكم فيه القاصي والداين والعامل واجلاهل إال من من اهللا عليه بالبصرية يف ذلك الذي

إن قلوب بين آدم كلها بني أصـبعني   ( :يقولروى مسلم عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما أنه مسع رسول اهللا          
صرف القلوب صرف قلوبنا على     اللهم م ( :مث قال رسول اهللا     ) من أصابع الرمحن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء         

  .)طاعتك 
ه أو دنياه أن يدعو على هـؤالء الطواغيـت هـم            أو ظلم يف دين   مث نوصي كل من ظلم يف سجن أبيه أو أخيه أو ابنه             

فإن دعوة املظلوم   ،  كون فيها شفاء لصدور أهل اإلميان       يوأعوام من املباحث واجلنود وغريهم بأن يذيقهم اهللا عقوبة          
 اهللا ويؤيدهم وخيذل     إلخوانكم ااهدين بأن ينصرهم    ا وكذا ال تنسوا أن تدعو      ، بينها وبني اهللا حجاب   مستجابة ليس   

  .عدوهم وأن يظهر دينه على الدين كله ولو كره الكافرون
 لية عليكم أعظم فأروا اهللا من أنفسكم خريا وأكثروا من الدعاء بالثبات والنصر على             وعلموا يا أهل اجلهاد بأن املسؤ     وا

عن ابن   ،   ستنصروا بربكم ينصركم واستعينوا به يعنكم      فا ﴾ ِبكُم ربي لَولَا دعاؤكُم      ؤقُلْ ما يعب   ﴿: قال تعاىل   عدوكم  
، وانصرين وال تنـصر علـي     ،  أعين وال تعن علي    رب:  يدعو يقول    كان رسول اهللا    : عباس رضي اهللا عنهما قال      

، لك ذكّـاراً  ، ريب اجعلين لك شكّاراً   ، وانصرين على من بغى علي    ، ر اهلدى يل  واهدين ويس ، وامكر يل وال متكر علي    
، وثبت حجـيت  ، وأجب دعويت ، واغسل حوبيت ،  تقبل توبيت  رب، لك أواها منيباً  ، ليك خمبتاً إ، لك مطواعاً ، لك رهاباً 
وهـذا هـو    . صححهرواه أمحد وأبو داود وابن ماجه والترمذي و       )واسلل سخيمة صدري    ، وسدد لساين ، واهد قليب 
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يوم األحزاب علـى     رسول اهللا    دعا:  يقول    يب أوىف يف الصحيحني من حديث عبداهللا بن أ      جاء  هدي نبيكم   
( ويف لفـظ    ) هم وزلـزهلم    هزماللهم اهزم األحزاب اللهم ا    ، سريع احلساب ، رتل الكتاب اللهم م : ( املشركني فقال   

إىل املـشركني وهـم     نظر رسول اهللا    ، ملا كان يوم بدر   : ل   قا وعن عمر بن اخلطاب     ) نصرنا عليهم   اهزمهم وا 
اللهم أجنز يل ما    : ( القبلة مث مد يديه وجعل يهتف بربه        ستقبل نيب اهللا    فا. حابه ثالمثائة وتسعة عشر رجالً      وأص، ألف

 زال يهتف بربـه     فما) اللهم إن لك هذه العصابة من أهل اإلسالم ال تعبد يف األرض             . اللهم آت ما وعدتين   . وعدتين
مث التزمـه مـن     ، فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه    ، فأتاه  أبو بكر   ،  يديه مستقبل القبلة حىت سقط رداؤه عن منكبيه        اًماد
ِإذْ تـستِغيثُونَ ربكُـم      ﴿: فـأنزل اهللا    فإنه سينجز لك ما وعـدك       ، كفاك مناشدتك ربك  ! يا نيب اهللا    : وقال، ورائه

   لَكُم ابجتفَاس     ِدِفنيرآلِئكَِة مالْم نكُم ِبأَلٍْف مِمدي مزوة حنني قال الرباء     ويف غ . رواه مسلم  ﴾ أَن :    فأقبل القوم إىل
  :وهو يقول  واستنصر ودعا فرتل،  بن احلارث يقود به بغلته وأبو سفيان رسول اهللا 

  أنا النيب ال كذب    أنا ابن عبد املطلب
  .  مسلمرواه)  اللهم نزل نصرك 

ولَما بـرزواْ ِلجـالُوت      ﴿: سباب النصر والثبات قال تعاىل      وكذا ال تنسوا الدعاء عند مالقاة العدو فإا من أعظم أ          
             ِم الْكَاِفِرينلَى الْقَوا عنرانصا ونامأَقْد تثَبراً وبا صنلَيا أَفِْرغْ عنبوِدِه قَالُواْ رنجو مزفَه       وداوـلَ دقَتم ِبِإذِْن اللّـِه ووه

   .﴾ جالُوت وآتاه اللّه الْملْك والِْحكْمةَ وعلَّمه ِمما يشاُء
وهو أكرب شـرِك    ،  علم أن من أعظم الشرك على وجه األرض هو صرف هذه العبادة العظيمة اجلليلة لغري اهللا                 وا: تنبيه  

 فإم كانوا يدعون املالئكة واألنبياء والصاحلني يتقربون إليهم ليشفعوا هلـم              املشركني الذين بعث فيهم رسول اهللا     
 وأكثر شرك العـامل اليـوم هـو         هم ، نساءاريهم و ذرواستحل دمائهم وأمواهلم وسىب      عند اهللا فقاتلهم رسول اهللا      

 ، وترجيح املوازين  ، مغفرة الذنوب   بل بلغ األمر إىل أن سألوهم       ؛  وإغاثة اللهفات  ،كرباتالهم غري اهللا يف تفريج      دعاؤ
نواع املطالب اليت ال تطلب إال مـن        وغري ذلك من أ   ،  والتثبيت عند املوت والسؤال    ، والنجاة من النار   ،ودخول اجلنات 

 ، وال بني الصفا واملروة    ، فما تطوف حول الكعبة     ،  وهذا الشرك قد انتشر انتشاراً عظيماً حىت يف أعظم املقدسات           ، اهللا
 من دون اهللا    ىمع من ينادي بأعلى صوته يا حممد ويا علي ويا فاطمة ويا حسني ويا بدوي وغري هؤالء ممن يدع                  إال وتس 

وإذا ذهبت إىل البقيع لزيارة     ،  عند قربه   وال تذهب لزيارة املسجد النبوي إال وترى العجب العجاب من دعاء النيب             ،  
  ، بكاء والنحيب ودعاء املوتى ورمبا تسمع ذلك مبكربات الـصوت         املقربة والسالم على أهلها رأيت اجلموع الغفرية وال       

وإذا أردت أن تنكر هذا الشرك أو تفكر باإلنكار لقام عليك حزب الشيطان وجند الطاغوت من الطوارئ واملباحـث                   
  !؟ بأمر من هم محاة التوحيد زعموا  وبأمر من  ،وغريهم بالضرب والذهاب بك إىل السجن

وتعجب كل العجب أيضا من عدم إنكـار خطبـاء احلـرمني             ؟   كفر هؤالء املشركني أم محام    فيا ترى أيهم أعظم      
 احلكـام   موا بإنكار هذا الشرك وال يكن رضـى       فاتقوا اهللا وقو  ،  هلذا الشرك الذي رأوه ومسعوا عنه       وعلمائها وقضاا   

يكن حبكم للدينار والـدرهم     وال  ،  وأن رضاهم أحب إليكم من رضا ربكم        ،  املرتدين أعظم عندكم من سخط اهللا       
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  ذروةذروة
  ســـــــــنامســـــــــنام
  اإلســـــــالماإلســـــــالم

 وصـحابته    وتعجب وتقول أهذه الديار اليت طهرها رسول اهللا           ، أحب إليكم من جنة عرضها السماوات واألرض      
  . وإذا ذا الشرك يعلن به عند قبورهم ؟ من هذا الشرك 

ا مما أنتم فيه مـن التلبـيس         هذا املنكر العظيم واحذرو    توبوا إىل ربكم وعودوا إىل رشدكم وأنكروا      فيا خطباء احلرمني    
والَ تقْعدواْ ِبكُلِّ    ﴿: قال تعاىل   والتدليس واحلرب على أهل التوحيد والسنة وخاصة ااهدين ومن ينكر هذه املنكرات             

 ﴿:  قال تعاىل    تنة عظيمة ن سكوتكم ف   واعلموا أ  ﴾ ِصراٍط توِعدونَ وتصدونَ عن سِبيِل اللِّه من آمن ِبِه وتبغونها ِعوجاً          
  . منه ومن أهله وعدم إنكاره هو الفتنة ؤ فالشرك وعدم الترب﴾والِْفتنةُ أَكْبر ِمن الْقَتِل 

وأسأله جل وعال   ،  هذا وأسأل اهللا أن يطهر بالد اجلزيرة وخاصة احلرمني من كل مشرك ومرتد ومن كل كافر وملحد                  
 املشركني من جزيرة    واجأخر( :  اليت قال فيها      يف آخر حياته   أخذ بوصية نبيه    أن ينصر كل من أراد تطهري اجلزيرة و       

وأسأله أن ينصر ااهدين يف جزيرة العرب ويف أفغانـستان ويف            ) ينانال جيتمع يف جزيرة العرب د     : ( وقال  ) العرب  
اية التوحيد وقاتل لتكون كلمة اهللا      وأن ينصر كل من رفع ر     ويف الشيشان ،    العراق ويف اجلزائر ويف فلسطني ويف الفلبني        
 وصلى اهللا وسلم وبارك علـى       ، وأسأله أن يرزقنا شهادة حتت هذه الراية          ، هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى      

  .من كانت منيته شهادة يف سبيله نبينا حممد وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن سار على سبيله وطريقته إىل يوم الدين
                                     

  
   

  : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
وجيب على  ، وجيب جهاد الكفار واستنقاذ ما بأيديهم من بالد املسلمني وأسراهم           " 

وأن جيتمعوا ويقاتلوا على طاعـة اهللا       ، املسلمني أن يكونوا يداً واحدة على الكفار        
  .ورسوله واجلهاد يف سبيله 

ىل ما كان عليه السلف من الصدق وحسن األخالق ؛ فإن هـذا              ويدعو املسلمني إ  
أمر عباده عموماً باالجتمـاع     ، من أعظم أصول اإلسالم وقواعد اإلميان اليت بعث اهللا ا رسله وأنزل كتبه              

  "  أَنْ أَِقيموا الدين ولَا تتفَرقُوا ِفيِه  واهم عن التفرق كما قال تعاىل
  وع فتاوى ابن تيمية  املستدرك على جمم

     ]3 / 221[   
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  ما للنفوس عن اجلهاد متيل ؟ما للنفوس عن اجلهاد متيل ؟
  أبي ثابت التميمي: شعر 

  

  
ــاد متيــ   ــن اجله ــوس ع ــا للنف  لم
ــن ــال م ــت األجي ــه ترب ــيس من  أو ل
ــا   ــع ربن ــاً م ــداً راحب ــيس عق  أو ل
ــنا    ــا ونفوس ــترى أموالن ــد اش  فق
ــورى  ــه القــرآنُ يتلــى يف ال وعــداً ب
ــبالً    ــشهادة مق ــامنحين ال ــاه ف  رب
ــيت  ــبيلك مهج ــك يف س ــرباً لوجه ص
واخليل معقـود ـن اخلـري مـا بقيـت 
ــه  ــٍذ بعنانـ ــد آخـ ــوىب لعبـ طـ
قــل يل بربــك مــا احليــاة إذا غــدت 
ــدا  ــاة إذا غ ــا احلي ــك م ــل يل برب ق
ــا   ــإذا ــاة ف ــرت إىل احلي إين نظ
ــه  ــاٍمل يف علمــ ــذذَ عــ إال تلــ
ــى  ــت عل ــاد أت ــذة ذي اجله وإذا بل

العلـــم مث عبـــادة : تمعنوإذا اجـــ
ــذٍة  ــى ل ــك أمس ــك تل ــر رب فلعم
مـا ِخلــت أسـعد مــن حيـاة جماهــد 
ــومه  ــصالة وصـ ــصالته ال كالـ فـ
ــدٍق  ــة خن ــت هام ــز حت ــات خب وفت
أحلــى وأشــهى مــن صــنوف موائــٍد 
ــٍة  ــة حبراسـ ــويعة يف ظلمـ وسـ
ــهم وــارهم  ــسهم يف ليل ــا أن ي
ــهم إذا  ــن جحافل ــل م ــت أمج أرأي

 أنــدى مــن أزيــز رصاصــهم أمسعــت
وهــدير دبابــام فــوق الــرىب 
أرأيــت أعظــم مــن رباطــة جأشــهم 
ــدا  ــة الِعـ ــسون إىل منازلـ يتنافـ
ــا  ــان كأمنـ ــسابقون إىل اجلنـ يتـ
ــم  ــم يف راحهـ ــا أرواحهـ وكأمنـ
ــده   ــك جنـ ــصر باملالئـ  واهللا ينـ

  

 أو لــيس فيــه تــرتل الترتيــل     
ــل  ــم ذاك اجلي ــصحابة نع ــد ال  عه

ــن ا ــداً م ــزول وع ــيس ي ــرمحن ل ل
جبنـــان خلـــد قاتـــلٌ وقتيـــل 
ــل     ــوراة واإلجني ــه الت ــت ب وأت
ــصول   ــني ي ــان ح ــب اإلمي يف موك
ــبيل   ــواه س ــال س ــسبيل ف ــذا ال ه
ــول   ــون خيـــ إىل أالّ تكـــ
ــسلول   ــيفه م ــشهادة س ــو ال يرج
ــل   ــائن وذليـ ــذلك خـ  ذالً يـ
ــول    ــها وجي ــصول بظل ــد ي  وغ
ســأم وكــل متاعهــا مملــول    
ــل   ــاً وذاك قليـ ــٍد حقـ أو عابـ

ــ ــسول الل ــذاقها املع ــث م ذات حي
ــول   ــدها موص ــدق عق ــاد ص وجه
ــل     ــدها إكلي ــشهادةَ بع ــه ال بلْ
ــضول   ــه ف ــا لدي ــاة وم ــاع احلي ب
ــديل   ــه قنـ ــصيام وقلبـ ال كالـ
ــسيل    ــه وت ــصف فوق ــار تق والن
ــل     ــواء علي ــدائق واهل ــني احل ب
ــل     ــا متثي ــا هل ــؤاد وم ــرد الف ب
ــل   ــو مجي ــرمحن فه ــان يف ال ــا ك م
ــهليل    ــبري والت ــا التك ــت هل زحف
ــليل    ــن ص ــال هل ــسيوف أبط ك
كخيــول مــن ســبقوا هلــن صــهيل 
ــسيل    ــدماء ت ــة وال ــوم الكريه ي
مــن ذا يفــوز بقربــه وينــول    
قــد فتحــت أبواــا وقفــول    
ــأمول    ــك امل ــدخول وذل ــن ال مث

-ــد ــل-قوا  إن ص ــامهم جربي   وإم
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  شعب اجلزيرة ومراحل التدجني شعب اجلزيرة ومراحل التدجني 
  عبد اإلله بن سليمان البدري: بقلم 

والناظر إليه بعني التفكر ، ليتعجب منه أشد العجب ،          " الشعب السعودي   " حال ما يسمى      إن املتأمل يف  
 مع املستجدات اخلطـرية      ، من حاله مع نفسه وحاله مع حكامه ومن حاله أيضاً           االستغرابويستغرب منه كل    

  !! يف حياته واليت مير ا يف هذا الوقت العصيب 
 ختصه أو ختص األمة اإلسالمية مل يبد فيها أي توجه أو رأي بل هو علـى                 فهناك أمور كبرية وخطرية مر ا ،      

  .رأي أسياده وحكامه املتسلطني عليه 
   

وملا تفكرت يف هذا الشعب وحاله اآلن قلت يف نفسي ما هي املراحل اليت مر ا هذا الشعب املـسكني حـىت                      
  وصل إىل ما وصل إليه اآلن ؟

وحال الناس  ،  منذ بدء الدولة السعودية الثالثة على يد عبد العزيز بن عبد الرمحن              تاريخ حاله املرير     أفبدأت أقر 
واليت أريد أن أعرضها على القـراء       ،  فتوصلت إىل هذه النتيجة البسيطة      ،   وأحوال الناس احلالية      ، معه  إىل اآلن   

  :الكرام 
  

 يف حال ال يعلم ا إال اهللا        ون يعيش - الشعب   -يف عهد عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود كان الناس            : أوالً
 إما الرضوخ اإلجباري لعبد     ..وكان الناس يف ذلك الوقت بني أمرين        ! من فقٍر مدقع ، وشظف عيش ال يطاق         

بعد اإلغداق املايل على زعيم القبيلة وهو الذي كان يعمل به عبد العزيز يف أكثر               له   أو الرضوخ     ، العزيز بالقوة 
  !! الناس يف الغالب حيبون الرتول يف حكمه بل ووجد صعوبة كبرية يف جري البادية األحيان ، ومل يكن 
ك يف غريم للدين وحبهم للتفاين من أجل نـشره يف           ش ال ي    وجعل هلم قادةً    - اإلخوان   -فعمل على تأسيس    

يف ويكسبهم لـصاحله     أن يغرر م   مبكره وخبثه عبد العزيز   استطاع  الذين  كل أصقاع املعمورة ، وبدأ العلماء       
حىت قـال    – جناب اإلمام املعظم     -ذلك الوقت يبعثون الرسائل واملكاتبات للناس بضرورة الرتول على حكم             

  !! - ز يعين عبد العزي– إال هوأنه ال يعلم على وجه األرض من هو مستحق للبيعة : أحدهم عفا اهللا عنه 
 شـديد   بل الذي أريد إيصاله أن الناس كانوا يف فقرٍ        ،   يهمنا    وال أريد أن أبسط الكالم يف هذا اجلانب ألنه ال         

  . عسرية فأتى عبد العزيز ووحد البالد حتت حكمه وحاٍل
    

 على ج   واستمروا ،وتطوير البالد   ه ،    أوالده احلكم شرعوا يف حماولة ترسيخ      وتوىلملا مات عبد العزيز      : ثانيا
 يف إعطـاء  ستمر الناس   او . واالقتصادي األخرى للتبادل التجاري      مع الغرب والبالد   االتفاقياتوالدهم يف عقد    
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يف ذلك الوقت تعين القوة واحلكم بل       "  سعود   ابن"  ، فكانت كلمة   والرضوخ له أكثر فأكثر   ،  لوالء للحاكم   ا
  !!وكل شيء

   

 وبدأت   ، لهاوالسعي لتحصي ،  نشغل الناس يف البحث عن معيشتهم       او،  ألمور  ستقر الوضع وهدأت ا   املا   : ثالثاً
فوا ودخلوا يف سلك الدولة بقـوة  وتسابق الناس إليها من كل أقطار البالد ، فتوظ    ،  الوظائف املستحدثة الرمسية    

 حينها سعى الناس إلظهار الوالء واإلخـالص لألمـراء          ،وبقدر قربك للحاكم وإخالصك له تكون مرتبتك        
  . واملقام احملمود عند احلاكم واحلكام ، ال لشيء إال للحصول على هذه املراتب العالية

  

 وهـذا   -وبدأت األموال تدر عليهم من كل جانـب         كثري من الناس يف طلب الرزق احلالل         انشغل : رابعاً 
  !! ولكن الواجب أن تكون الدنيا يف اليد ال أن تكون يف القلب - اعتراضرزقهم وال 

قطع األعناق وال قطـع     " كمة املعروفة   مس أحد مصدر رزقهم بسوء وشاعت احل      ـَ فأصبحوا ال يريدون أن ي    
  ".األرزاق 

  

هم ، فأصبحوا ال يفكرون إال يف شيء واحـد وال             الناس يف الدنيا إال من رحم اهللا وقليل ما         انغمس : خامساً 
   ؟  كيف أزيد دخلي املايل .. وهوبهيهتمون إال 

  ؟أم من حرام  أخذه حالل ن حىت أن بعضهم ال يهتم أِم
  

أظهروا الظلم  " سعود  بين  "  على هذه احلال يف املرحلة السابقة وظهر أمراء من           ش الناس وقتا طويالً   عا : سادساً
، وعرفـوهم بأمسـائهم     ،   عند الناس    حة جرائمهم  رائ ، وفاحت  ال سراً    وسرقة أموال الناس عالنيةً   ،  والطغيان  

  .وتناقل الناس قصص السرقات والنهب يف جمالسهم 
وال يستطيع أن يفعل أي شيء أمـام هـذا الظلـم    ، أو ذاك مل حتت مظلة هذا األمري ومن الناس من كان يع  

 كتربير نفسي لإلكراه يف مساعدة احلكام       " !!رـّتزم  إذا طبل عمك فما لـك إال     : "  مقولة   وانتشرت!! العلين
 يعم على الناس  لغضب النفس اليت ال ترضى أن ترى ما خيالف تعاليم الدين وهي ترى الظلم        وامتصاص،  الظلمة  
   !!!ةكاف

، وجعل هـذه    )جزيرة العرب (هذا فضالً عما يشاهده القاصي والداين من الكفر البواح املعلن على أقدس بقعة              
األرض الطاهرة مستعمرةً مقدمة باان للصليبيني واليهود ، يسرح فيها اندون واندات األمريكيون حيـث               

ون منها ليدكوا بيوت املسلمني فوق رؤوسهم وليحتلـوا أرضـهم           شاؤوا دون حسيب وال رقيب ، بل ينطلق       
  !وينتهكوا أعراضهم والناس يف غفلة عجيبة
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 فتيان وشباب تعلموا وعرفوا أن احلياة ليست أهم شيء يفكر فيه املـسلم وأن                هؤالء  بني أظهر  أنش : سابعاً 

وأن الدار اآلخرة هـي     ،   ةوأن الدنيا فاني  ،  يا  سخ الدن  إمنا هو و   املسلم ال يعيش لنفسه بل يعيش ألمته وأن املال          
حلقيقـي  فأرادوا أن يطبقوا هذا على أرض الواقع ، وأرادوا أن يبينوا للناس الوجه ا             !! دار القرار والنعيم املقيم     

 ستجدت أحـداثٌ  ا، و   بأرض الواقع البئيس املرير    فاصطدموا ،   الظامل املرتد العميل لليهود والنصارى    للحاكم  
فكان هلؤالء احلكام   !! عامل إىل فسطاطني كما هو معروف فسطاط كفر ونفاق وفسطاط إميان حمض             قسمت ال 

 اهللا هؤالء الشبيبة إىل تبيني هذا النهج الربـاين للنـاس            ىاخلونة املكان الوثري يف فسطاط الكفر والنفاق ، فهد        
   .. "بن سعودا" إىل عبادة رب " بن سعود ا" وحاولوا جهدهم يف إخراج الناس من عبادة 

وإذا تكلم أحدهم عن سياسة الطغاة يف احلكم أو يف ظلمهم أو أي شيء من هذا القبيل رأيت الناس الـذين ال                      
ويرون أن من تكلم يف هذا املوضوع ال        ،  هم هلم إال الراتب و الوظيفة ومزمار وطبل العم يأنفون من ذكر احلق              

فيحاولون إسكاته وتكميم فمه لـئال يـصيبهم        !! ى ويل األمر     عل واالفتئاتويريد شق العصا    !! يريد إال الشر    
  !!ويتهمهم أن الساكت كاملتكلم " بن سعود ا" غضب 

ـّص من الطيبني العاملني ألمتهم ، فعاداهم وآذاهم يف أنفسهم وأعراضهم                   حينها ثار احلاكم على هؤالء اخلُل
 والنصر هلؤالء مـن رب العـاملني   ، عه احلق املبني وال تزال ، لكن العاقبة ملن م  !! وشن عليهم احلرب الضروس     

  .. اآلنوهذه املرحلة هي اليت نعيش فيها 
ـ    يو  ،   جمدها املاضي    به يعيد    فنسأل اهللا تعاىل أن يعني كل من عمل ألمته اإلسالمية عمالً            ةصلح آخر هذه األم

لُمبا صبه أوهلا ح  .  
  . وصحبه وسلم لهآواهللا أعلم وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى 

  
  
  

  
 اجلديد ، وسنستعرضها بإذن اهللا نطمئن قرائنا الكرام بأن رسائلكم وصلت حبمد اهللا على الربيد

 ينفع إخوانه  أو اقتراحاًيف العدد القادم ، شاكرين لكل من أفادنا مبعلومة أو أبدى توجيهاً
  .ااهدين يف كل مكان 

  :وللتذكري فهذا عنوان الربيد االلكتروين 

Sout@netemail.biz 

מ
 بحمد اهللا
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تناول املؤلف واقع أمريكا وشيئًا من سياساا يف العقدين املاضيني، بدأت الدراسة 
، وأوضح خط سري أمريكا     )الدوالر هو سالح أمريكا األقوى    (بإيضاح حقيقة أن    

بعد سقوط االحتاد السوفييت وكيف اجتهت إىل إلزام حلفائها بتحقيق مـصاحلها            
ابل،وفسر بناًء على هذا التصور تصرفات أمريكا منذ دخوهلـا سلـسة            دون مق 

 حرا االقتصادية على النمور اآلسـيوية       إىلحروب من الصومال وحىت اخلليج      
إبراز (والدول األوروبية،وما سلكت أمريكا من السياسات يف سبيل ذلك مبا فيها 

حلة الضعف ومـا    ، انتقل املؤلف بعد ذلك إىل تصوير مر       )اإلسالم كعدو مشترك  
سببت ألمريكا من هوج، مث شرح وضعها احلايل بعد ضربة احلادي عـشر مـن               

  .سبتمرب
متيز الكتاب بطرٍح خمتلٍف عما يتداول يف وسائل اإلعالم،وتصور مشويل وعميـق            
للسياسة األمريكية والكتاب أشبه برسم بياين يـسري مـع تـصاعد االقتـصاد              

 بالتفاصيل اجتاهها إىل اهلاوية اليت مل تعـد         األمريكي والسياسة األمريكية ويوضح   
 .بعيدةً بإذن اهللا

كتاب مجع طائفة من أشعار ااهدين يف جزيرة العرب، واحتوى على مجلة مـن              
  .عيسى العوشن ومعجب الدوسري : دينالقصائد للشهي

الشعر الفصيح، والثاين حول الشعر     األول منهما يف    : وقد قُسم الديوان قسمني   
الشهيِد القائِد أيب حـازم     : النبطي حيث تضمن جمموعة من القصائد للشاعرين      

  .صاحل بن حممد العويف حفظه اهللا: خالد بن علي احلاج رمحه اهللا، وااهد
، ولكن ليس جمموعا من كالم      )ديوان محاسة (يصح التعبري عن هذا الديوان بأنه       

ء الذين يقولون ما ال يفعلون، بل كلُّ ما فيه من القصائد هـو لـشعراء                الشعرا
جماهدين بالنفس واملال مرابطني للجهاد يف جزيرة العرب، حنسبهم كـذلك واهللا         

  .حسيبهم وال نزكِّي على اهللا أحدا
وقد تضمن الديوان قصائد لشعراء آخرين من ااهدين لكل منـهم قـصيدة             

أمحد اخللف، ومشهور الـساري، والـشهيد محـد         : واحدة يف الديوان، وهم   
األسلمي، وعبد العزيز البكري، وأم الشيماء، وسليمان العبيد، وخالد اخلالدي،          

  .وأسامة اخلالدي 
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